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Zgłoszenie zmiany sposobu ewidencji przychodów i kosztów
DO KOŃCA STYCZNIA – dotyczy głównie OSP, ale nie tylko
Przypominamy o obowiązku złożenia do końca stycznia informacji do urzędu skarbowego o
zmianie wzoru ewidencji księgowej w przypadku, gdy organizacja zmienia formę
ewidencjonowania przychodów i kosztów. Organizacje, które miały przychody za
ostatni rok nie wyższe niż 100 tys. złotych, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie
posiadają statusu OPP, mogą wybrać uproszczoną ewidencję przychodów i rozchodów
(Księga Przychodów i Rozchodów).
Zmiana dotyczy nowego roku obrotowego, sprawozdanie za rok 2016 złożone musi być
zgodnie z dotychczasowym sposobem ewidencjonowania środków w 2016 r.
O szczegółach przejścia na uproszczoną ewidencję czytaj na stronie
Organizacje, które chciałyby skonsultować możliwość przejścia na ewidencję uproszczoną –
zapraszamy do biura CAL lub kontakt telefoniczny pod nr 661 095 962
Tego tematu dotyczyć będzie także szkolenie:

JESZCZE ZDĄŻYCIE:
- do 15 lutego składać można oferty na zadania publiczne w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego:

- z zakresu kultury – szczegóły
- z zakresu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania - szczegóły
- do 16 lutego można zgłaszać planowaną realizację projektów w operacji własnej Lokalnej
Grupy Działania Region Włoszczowski - szczegóły

ODWIEDZINY ASYSTENTÓW W ORGANIZACJACH:
Asystenci organizacji odwiedzają sukcesywnie wszystkie zarządy organizacji, które korzystają
ze wsparcia CAL w celu rozpoznania najpilniejszych potrzeb. Jeśli jeszcze u Was nie byliśmy,
a chcecie nas do siebie zaprosić, wyślijcie sygnał (KONTAKT) i podajcie możliwe terminy
wizyty. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Wami

DYŻURY DORADCÓW:
Przypominamy, że jest możliwe zamówienie spotkania z doradcami: prawnikiem, księgową i
doradcą biznesowym (szczegóły na stronie CAL w zakładce DORADZTWO).
Można spotkać się z nimi w naszym pokoju doradcy przy biurze CAL, ale możliwe jest
zaproszenie ich do Waszej siedziby czy w dowolnie wskazane miejsce i zorganizowanie
spotkania w większym gronie członków organizacji.
Doradztwo realizowane jest również drogą mailową lub telefoniczną za pośrednictwem biura
CAL.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKACH:
Do końca stycznia organizacje, które zatrudniały powyżej 5 pracowników, powinny złożyć
PIT-4, do końca lutego te, które zatrudniały do 5 pracowników, a także złożyć deklaracje .
Do końca stycznia złożenie deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości, jeśli organizacja
wynajmuje nieruchomość od gminy. Jeśli jest zwolniona z podatku, składa deklarację zerową.
Do końca stycznia organizacje, które zatrudniały pracowników, przesyłają do US deklaracje
zbiorcze PIT-4R i indywidualne PIT-11 w przypadku zatrudnienia do 5 osób w wersji
papierowej, w przypadku zatrudnienia powyżej 5 osób - w wersji elektronicznej (konieczny
kwalifikowany podpis elektroniczny)
Do 31 marca należy złożyć CIT-8 do urzędu skarbowego.
Nie zostawiajcie dokumentacji księgowej na ostatnią chwilę. W naszym projekcie wiele
organizacji korzysta z usługi księgowej i problemem może okazać się opracowanie wszystkich
dokumentów w jednym czasie.
Brak kontaktu organizacji z biurem CAL w ciągu roku może skutkować
rozwiązaniem umowy o wsparcie.
POLECAMY:
- naszą zakładkę ZAPYTAJ O RADĘ, w której znajdziecie odpowiedzi na pytania innych
organizacji dotyczące problemów i wątpliwości, na jakie natknęły się w swej działalności.
Uczmy się na błędach… niekoniecznie swoich
- stronę ngo.pl, która od wielu lat działa jako największe kompendium wiedzy o prowadzeniu
organizacji, profesjonalizacji działań, środkach zewnętrznych
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