Organizacje pozarządowe (NGO)

Terminy rocznych
sprawozdań w 2020 r.

CIT
kto: stowarzyszenie, fundacja			

Sporządź deklarację
o podatku dochodowym
CIT-8 z załącznikami:
CIT-8/O, CIT-D.

do: 31.03

Wyślij do US elektronicznie.*
* CIT-8 papierowo mogą wysłać do US organizacje,
które za 2019 r. nie składały żadnego PIT i mają
wszystkie dochody zwolnione z podatku.

Osoba upoważniona (na druku UPL-1)
musi mieć płatny podpis elektroniczny.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
kto: stowarzyszenie, fundacja*
* Nie sporządza go NGO, która wybrała księgowość podatkową (uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów).

do: 31.03

Sporządź sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej (w tzw. strukturze logicznej).
• Sprawozdanie muszą podpisać elektronicznie wszyscy członkowie zarządu.
• Podpisz z użyciem płatnego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego podpisu zaufanego ePUAP.
Sporządź w programie księgowym albo w e-Sprawozdania Finansowe na podatki.gov.pl.

do: 30.06

Zatwierdź sprawozdanie uchwałą o przyjęciu (np. uchwała zarządu, walnego zebrania):
Sprawozdanie i uchwałę zachowaj w dokumentacji.

NGO nieprowadzące działalności gospodarczej
niewpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS

do: 10.07

Wyślij sprawozdanie finansowe i uchwałę do szefa KAS (bezpłatnie np. korzystając
z e-Sprawozdania Finansowe na podatki.gov.pl).
Potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.
Wyślij do szefa KAS w ciągu 10 dni od zatwierdzenia, maks. do 10 lipca.
Za niezłożenie grozi grzywna.

NGO prowadzące działalność gospodarczą
wpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS

do: 15.07

Wyślij sprawozdanie finansowe i uchwałę do KRS elektronicznie
(bezpłatnie przez stronę ekrs.ms.gov.pl).
Potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.
Wyślij do KRS w ciągu 15 dni od zatwierdzenia, maks. do 15 lipca.
Za niezłożenie grozi grzywna.

opp
kto: stowarzyszenie, fundacja mające status organizacji pożytku
publicznego (OPP)
do: 15.07

Umieść na stronie BIP Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania OPP
(merytoryczne i wcześniej zatwierdzone finansowe).
Termin dla OPP, której rok obrotowy jest taki, jak rok kalendarzowy
(czyli większości OPP).
OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, umieszcza sprawozdania
do 30.11.

FUNDACJE
do: 31.12

Sporządź sprawozdanie z działalności wg wzoru ministra sprawiedliwości
i wyślij pocztą do swojego ministra.
Obowiązek ten nie dotyczy fundacji, które mają status OPP i umieściły już
sprawozdanie merytoryczne na BIP NIW.
Umieść sprawozdanie na stronie internetowej fundacji.
UWAGA!

Sprawozdają się wszystkie zarejestrowane organizacje, niezależnie od tego, czym się
zajmują i niezależnie od swoich budżetów. Sprawozdania zachowaj w dokumentacji
organizacji. Umieść też na Waszej stronie internetowej.

więcej:
poradnik.ngo.pl

źródło:
ngo.pl

