Toruń 2016

Kto musi prowadzić księgowość?
Księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości muszą prowadzić:
 fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym,
 kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe,
 stowarzyszenia zwykłe.

Uproszczona ewidencja
przychodów i kosztów – dla kogo?
TYLKO dla organizacji pozarządowych, które:
1) działają w sferze zadań publicznych określonych
w art. 4 ust. 1 udppw,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku
publicznego,
Art. 10.a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Uproszczona ewidencja
przychodów i kosztów – dla kogo?
4)

osiągają przychody wyłącznie z:
a)

b)
c)
d)

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,

Uproszczona ewidencja
przychodów i kosztów – dla kogo?
5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia

uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów,
o których mowa w pkt 4, w wysokości
nieprzekraczającej 100.000 zł.
Decyzjęuchwałę
w
sprawie
prowadzenia
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów musi
podjąć organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów
o rachunkowości (w stowarzyszeniach będzie to
najczęściej walne zebranie członków, w fundacjach rada
fundatorów lub komisja rewizyjna).

Uproszczona ewidencja
przychodów i kosztów – dla kogo?
Organizacja, która zdecyduje się na prowadzenie
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów musi
poinformować-złożyć uchwałę o tym naczelnika
urzędu
skarbowego
właściwego
w
sprawach
opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie
do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego,
w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a
w przypadku jednostek rozpoczynających działalność,
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Uproszczona ewidencja przychodów
i kosztów – korzyści dla ngo
Najważniejszą korzyścią dla organizacji pozarządowych są znacznie prostsze
zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w organizacji.
Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów),
które tworzą:
1)
zestawienie przychodów i kosztów;
2)
zestawienie przepływów finansowych;
3)
karty przychodów pracownika;
4) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
związanych z prowadzoną działalnością, zwany dalej "wykazem".
Szczegółowe zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i
kosztów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia
2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez
niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.
BRAK
KONIECZNOŚCI
PRZYGOTOWANIA
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO, ZASTĘPUJE JE EWIDENCJA.
Co jednak z darczyńcami, którzy chcą sprawozdań?

Dodatkowe formy
 Jednostka Mikro od 2015, a sprawozdania z

uwzględnieniem uproszczeń można było sporządzać już za
rok 2014.
 Jednostka Mała od 2016

Dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia
księgowości w tym firm, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Zatem organizacje mogą prowadzić działalność gospodarczą i
być OPP.

Jednostka mikro – dla kogo
uproszczona sprawozdawczość
Jednostką mikro może stać się organizacja, która nie
prowadzi działalności gospodarczej
lub
która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie
finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok nie
przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech
wielkości:
a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na
koniec roku obrotowego,
b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze
sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia
w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostka mikro – dla kogo
uproszczona sprawozdawczość
Decyzję formalną w o byciu jednostką mikro musi podjąć w
formie uchwały organ zatwierdzający organizacji.
Najważniejszą korzyścią dla organizacji pozarządowych
będących jednostkami mikro jest znacznie uproszczone
sprawozdanie finansowe, w którym wykazuje się w sposób
ogólny poszczególne informacje dotyczące sytuacji
finansowej organizacji.
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych jednostek mikro został określony w załączniku
nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Jednostka mała – dla kogo
uproszczona sprawozdawczość?
Jednostką małą może stać się organizacja, która w roku
obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe,
oraz w roku poprzedzającym ten rok nie przekroczyła co
najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu
na koniec roku obrotowego (majątku organizacji
wykazywanego w bilansie),
2) 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze
sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia
w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostka mała – dla kogo
uproszczona sprawozdawczość?
Decyzję formalną o byciu jednostką małą podjąć w
formie uchwały organ zatwierdzający organizacji.

Ułatwieniem, z którego mogą korzystać jednostki małe,
jest uproszczony wzór sprawozdania finansowego
stanowiący załącznik nr 5 do ustawy o
rachunkowości.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
pozarządowych

Sprawozdanie finansowe
Kto i kiedy sporządza?
 Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie

później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W
przypadku większości organizacji pozarządowych dniem
bilansowym jest dzień 31 grudnia danego roku. W związku
z powyższym sprawozdanie finansowe za rok 2015 należy
sporządzić do 31 marca 2016 r.
 Odpowiedzialność
za
sporządzenie
sprawozdania
finansowego ponosi kierownik jednostki, czyli jedno- lub
wieloosobowy
organ
zarządzający
organizacją.
Najczęściej tym organem jest zarząd.
 Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę
podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych oraz kierownik jednostki (zarząd).

Sprawozdanie finansowe
Kto i kiedy zatwierdza?
 Roczne

sprawozdanie
finansowe
podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli dniem
bilansowym jest 31 grudnia, ostatecznym terminem
zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest 30
czerwca następnego roku.
 To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, powinno
zostać
określone
w
statucie
organizacji.
W stowarzyszeniach będzie to najczęściej walne
zebranie członków, w fundacjach może to być np. rada
fundatorów lub komisja rewizyjna.

Sprawozdanie finansowe
Urząd Skarbowy
Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe należy
przekazać do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od
daty jego zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność
gospodarczą muszą złożyć w KRS zatwierdzone roczne
sprawozdanie finansowe wraz z odpisem uchwały bądź
postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub
pokryciu straty w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia
sprawozdania.
Opłata za złożenie sprawozdania finansowego wynosi
obecnie 140,00 zł.

Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia nie mają obowiązku sporządzania
corocznego sprawozdania z działalności i przesyłania go
do właściwych organów nadzoru. Mimo to bardzo często
tworzą je dla własnych potrzeb, żeby przedstawić
walnemu zebraniu członków, obecnym i potencjalnym
sponsorom, darczyńcom.

Sprawozdanie merytoryczne
Fundacje
 Fundacje są zobowiązane z mocy prawa do

sporządzenia i złożenia właściwemu ministrowi
corocznego sprawozdania ze swojej działalności.
 Ponieważ żadne przepisy nie wskazują terminu
złożenia sprawozdania z działalności fundacji,
przyjmuje się, że należy uczynić to po zatwierdzeniu
sprawozdania przez organ zatwierdzający.

Sprawozdania organizacji
posiadających status OPP
Organizacje posiadające status Organizacji Pożytku
Publicznego, również stowarzyszenia, sporządzają
sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz
roczne sprawozdanie finansowe i podają je do publicznej
wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z
tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty, w
tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie
internetowej.

Sprawozdania organizacji
posiadających status OPP
Zatwierdzone sprawozdania organizacji należy
zamieścić 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
(www.pozytek.gov.pl).

Zakład Ubezpieczeń społecznych, Urząd Skarbowy

Ważne terminy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 zgłoszenie płatnika składek w ZUS – w terminie 7 dni od

daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania
stosunku prawnego uzasadniającego objęcie
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej
osoby;
 zgłoszenie aktualizujące płatnika wyłącznie w zakresie
zmiany danych uzupełniających (nazwa skrócona płatnika,
data powstania obowiązku opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych,
adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności)
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w terminie 7
dni od dnia zaistnienia zmian;

Ważne terminy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 zgłoszenie do ubezpieczeń

społecznych lub do
ubezpieczenia zdrowotnego – w ciągu 7 dni od daty
powstania obowiązku ubezpieczenia. Datą powstania
obowiązku ubezpieczenia jest np. pierwszy dzień
obowiązywania umowy o pracę lub umowy zlecenia;
 zawiadomienie ZUS o wszelkich zmianach w stosunku
do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń
społecznych – w terminie 7 dni od zaistnienia zmian,
stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie
lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu
nieprawidłowości przez ZUS;

Ważne terminy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych osoby, w

stosunku do której wygasł tytuł do tych ubezpieczeń –
w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu;
 wyrejestrowanie płatnika składek – w terminie 7 dni
od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Ustanie
obowiązku ubezpieczenia następuje z dniem
rozwiązania umowy o pracę z ostatnim pracownikiem
lub zakończeniem umowy zlecenia;

Ważne terminy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 przesłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,

imiennych raportów miesięcznych oraz zapłata
składek za dany miesiąc – do 15 dnia następnego
miesiąca;
 przekazanie ubezpieczonym (pracownikom,
zleceniobiorcom) informacji zawartych w raportach
imiennych w podziale na poszczególne miesiące za rok
ubiegły (zbiorcze RMUA) – w terminie do dnia 28
lutego roku następnego.

Ważne terminy – podsumowanie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 Zgłoszenie

płatnika, zgłoszenie ubezpieczonych,
aktualizacje danych, wyrejestrowanie płatnika i
ubezpieczonych –7 dni.
 Złożenie deklaracji i zapłata składek za dany miesiąc –
do 15 dnia następnego miesiąca.

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (PIT)
 przekazanie do urzędu skarbowego pobranych zaliczek na

podatek dochodowy od osób fizycznych – w terminie do 20
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
zaliczki
 przesłanie do urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-4R, PIT8AR – w terminie do końca stycznia roku następującego po
roku podatkowym
 przesłanie do urzędu skarbowego i pracowników/
zleceniobiorców/wykonawców informacji PIT-11:
 w terminie do końca lutego roku następującego po roku

podatkowym – w przypadku organizacji, które składają informacje w
wersji elektronicznej,
 w terminie do końca stycznia roku następującego po roku
podatkowym – w przypadku organizacji, które składają informacje w
wersji papierowej

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (PIT)
 PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Deklarację PIT-4R składa się urzędu skarbowego w celu dostarczenia informacji
o pobranych i wpłaconych przez płatnika (pracodawcę, zleceniodawcę)
zaliczkach na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku
podatkowego. Zawiera wszystkie zaliczki pobrane w ciągu roku podatkowego
od osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i cywilno- prawnej w
organizacji.
 PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy od każdego pracownika (zleceniobiorcy, wykonawcy)
Informacja składana do urzędu skarbowego i przekazywana osobie
zatrudnionej w organizacji, która zawiera m.in. łączny dochód tej osoby
osiągnięty w danym roku podatkowym, pobrane zaliczki oraz składki na
ubezpieczenia społeczne.
 PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
Wykazuje się w niej kwoty podatku pobrane m.in. od tzw. małych umów (o
wartości do 200,00 zł).

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (CIT)
 wpłata do urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych

na podatek dochodowy – w terminie do 20 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Nie dotyczy organizacji, które złożyły w urzędzie skarbowym pisemne
oświadczenie, że są podatnikami przeznaczającymi dochód na cele
statutowe i korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli nie zgłosi się tego faktu,
urząd skarbowy zwróci zapłacony podatek na podstawie złożonego
zeznania CIT-8.

 złożenie w urzędzie skarbowym zeznania CIT-8 wraz z

załącznikami, np. CIT-8/O, CIT-D – do końca
trzeciego miesiąca roku następnego

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (CIT)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 wolne od podatku są m.in.:
 dochody podatników, których celem statutowym jest
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa,
w tym również polegająca na kształceniu studentów,
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, 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 oraz kultu religijnego - w części
przeznaczonej na te cele;

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (CIT)
 dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie o

sporcie, przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w
roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo
sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych
młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do
23. roku życia;
 dochody organizacji pożytku publicznego – w części
przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem
działalności gospodarczej;
 składki członkowskie członków organizacji społecznych – w
części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą;
 dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki
samorządu terytorialnego (z pewnymi zastrzeżeniami).

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (CIT)
 CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Informacja o tym, jakie organizacja miała przychody (w tym wolne od
podatku) i koszty w roku podatkowym, z który składane jest zeznanie.
 CIT-8/O – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o
dochodach wolnych i zwolnionych od podatku- uszczegółowienie CIT 8
Załącznik do zeznania CIT-8, w którym w poszczególnych polach
wykazuje się różnego rodzaju dochody wolne od podatku oraz
odliczenia od podatku, np. darowizny, składki członkowskie, dotacje,
działalność gospodarcza
 CIT-D – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
o otrzymanych/przekazanych darowiznach
Załącznik do zeznania CIT-8, w którym informuje się urząd skarbowy o
otrzymanych i przekazanych darowiznach.

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (VAT)
 złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego

VAT-R – przed dniem wykonania pierwszej czynności
podlegającej opodatkowaniu (nie dotyczy organizacji,
które wykonują czynności zwolnione od podatku)
 zapłata podatku – w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
podatkowy
 złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej za
okresy miesięczne – w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu

Ważne terminy
Urząd Skarbowy (podatek od nieruchomości)
 Powstanie obowiązku podatkowego – od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np.
od momentu wynajęcia przez organizację lokalu od gminy.
 Złożenie organowi podatkowemu właściwemu ze względu
na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania
deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok
podatkowy – w terminie do dnia 31 stycznia.
 Wpłata obliczonego w deklaracji podatku od
nieruchomości na rachunek właściwej gminy w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego – w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a
za styczeń do dnia 31 stycznia.

Ważne terminy - podsumowanie
 W terminie 7 dni – przekazanie do ZUS informacji dot.








zgłoszeń, wyrejestrowań, zmian danych.
15. następnego miesiąca – wysłanie do ZUS deklaracji i zapłata
składek.
20. następnego miesiąca – zapłata zaliczek na podatek
dochodowy.
25. następnego miesiąca – zapłata VAT.
31 stycznia – złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości
za dany rok, złożenie PIT-4R, PIT-8AR i – dla ngo składających
informacje w wersji papierowej – PIT-11.
28 lutego – wysłanie do podatników (pracowników,
zleceniobiorców) i ich urzędów skarbowych PIT-11 – dot.
organizacji składających informacje w wersji elektronicznej.

Ważne terminy - podsumowanie
 31 marca – sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,

wysłanie do urzędu skarbowego CIT-8 wraz z załącznikami.
 30 czerwca – zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
i sprawozdania z działalności i przesłanie sprawozdania z
działalności do właściwego ministra (dot. tylko fundacji).
 10 lipca – przesłanie do urzędu skarbowego zatwierdzonego
rocznego sprawozdania finansowego.
 15 lipca – przesłanie do KRS zatwierdzonego rocznego
sprawozdania finansowego przez organizacje prowadzące
działalność gospodarczą, zamieszczenie przez organizacje
posiadające status OPP rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania z działalności na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura rachunkowego
prowadzonego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”

Usługi księgowe:
- opracowanie Polityki rachunkowości,
- opracowanie zakładowego planu kont,
- dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej (syntetycznej i
analitycznej),
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- rozliczanie finansowe dotacji.
Obsługa płacowa:
- list płac,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- deklaracje ZUS i PIT.

Przykładowe ceny

Dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej:
- do 5 zaksięgowanych pozycji (dokumentów) w miesiącu – 30,00 zł
brutto,
- do 20 zaksięgowanych pozycji (dokumentów) w miesiącu – 120,00 zł
brutto.
Płace:
- listy płac, deklaracje ZUS za jednego pracownika – 30,00 zł brutto, - rachunek do umowy zlecenia/umowy o dzieło, deklaracje ZUS za
jednego zatrudnionego – 20,00 zł brutto.
Oferta dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.tlok.pl,
pod zakładką Usługi odpłatne/Biuro Rachunkowe TŁOK.

Dziękuję za uwagę
Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
Kontakt:
Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel.: 56 655 50 22
e-mail: biuro@tlok.pl

