Newsletter CAL październik 2019
WAŻNY TERMIN DLA SPÓŹNIALSKICH
Wszyscy uczestnicy projektu CAL mieli złożone CIT-y w terminie marcowym, ale być może
macie znajome organizacje, którym nie udało się tego zrobić w marcu. Dla nich
niezwykle istotna informacja:
…………………………………………………………….
Małe organizacje, które z przyczyn technicznych (brak płatnego podpisu kwalifikowanego)
nie złożyły jeszcze zeznania CIT-8 za 2018 rok i czekały na decyzję w sprawie utworzenia
narzędzia do podpisywania tego dokumentu elektronicznie darmowym podpisem zaufanym,
mogą go złożyć NA PAPIERZE do końca października, a dokładnie między 25 a 31
października (art. 27a ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie właśnie z dniem 25 października ).
Resort finansów przywrócił możliwość składania CIT-8 w wersji papierowej przez małe
organizacje pozarządowe, które mogły w tym roku (na podstawie rozporządzenia z dnia 21
marca - Dz.U. z 2019 poz. 549) skorzystać z wydłużonego terminu na złożenie tego dokumentu.
Przypominamy, że dotyczyło to organizacji, które spełniały następujące warunki:
1) miały wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
2) nie składały za 2018 rok żadnego PIT w związku z zatrudnieniem
3) których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 i zakończył przed 1 lipca
2019.
Przepis o papierowym CIT dotyczy także następnych okresów rozliczeniowych, ale w związku
z projektem e-Urząd Skarbowy w przyszłym roku mogą się pojawić inne rozwiązania, tzn.
możliwość wysłania dokumentu elektronicznie podpisem zaufanym. Należy zatem śledzić
strony dotyczące rozliczeń z urzędem skarbowym.

PRZYPOMINAMY O DOSTARCZANIU DOKUMENTÓW FINANSOWYCH:
Organizacje, które przekazywały dokumenty finansowe za 2019 rok, zgodnie z naszym
zobowiązaniem, będą miały zamknięty rok obrotowy i na początku 2020 r. przygotujemy
dokumenty sprawozdawcze.
Aby przy ponad 50 organizacjach ten proces przebiegał sprawnie, prosimy o dostarczanie
bieżącej dokumentacji finansowej dla księgowego. Chcemy uniknąć kumulacji dokumentów
w końcu roku.
W razie pytań – można dzwonić do CAL pod nr 661 095 962

RÓŻNE PILNE SPRAWY:
Przypominamy również, że ten rok jest szczególny – ze względu na konieczność
przygotowania organizacji do samodzielnego prowadzenia dokumentacji.

Jeśli macie do przeprowadzenia jeszcze jakieś bardziej skomplikowane operacje, np. zmiany
w statucie, zmiany w składzie organów lub inne pilne sprawy, albo mniej pilne, ale
strategiczne, związane z planowaniem przyszłej, nieskrępowanej jakimiś hamulcami czy
błędami, działalności
- to pamiętajcie, że jesteśmy do dyspozycji
Liczymy na Waszą mobilizację.
Prosimy o kontakt telefoniczny w ww. sprawach
lub z zamówieniem miniszkoleń dla zarządów prowadzonych przez kadrę CAL.
tel. 661 095 962
DYŻURY DORADCÓW:
Informujemy, że możliwe jest już zamawianie konsultacji z doradcami: prawnikiem,
księgowym 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.
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, stanie III sektora
calcedr.pl
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