Jak ngo może pobrać opłatę?
działalność odpłatna
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Warunki działalności odpłatnej, obowiązki

opłata

koszty

34
zadania publiczne

musi mieścić się
w działaniach
statutowych
opisanych
w statucie

*

*

Każda organizacja zarejestrowana w
KRS (np. fundacja, stowarzyszenie,
klub sportowy) lub w ewidencji
starosty (klub sportowy) może prowadzić
działalność odpłatną pożytku publicznego,
czyli może (pod pewnymi warunkami)
pobierać opłaty za to, co robi.

brak zysku

Działalność odpłatna (pełna nazwa:
działalność odpłatna pożytku
publicznego) nie przynosi zysku.
Pieniądze, które „zarobi” organizacja mogą
jedynie pokrywać koszty, jakie poniosła
ona prowadząc działania, za które pobiera
opłaty.

koszty
≥
przychody
organizacja staje się
płatnikiem VAT-u,
jeśli cała sprzedaż w roku
przekroczy limit
(150 tys. zł)
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Co jest potrzebne, żeby prowadzić działalność odpłatną?
pomysł na
działalność
mieszczącą się
w katalogu
34 zadań
publicznych

Uch
wał
a*

+

zapis
w statucie
lub
uchwała
zarządu

musi mieścić się w katalogu
zadań publicznych,
np. ochrona zdrowia, kultura,
sztuka (art. 4 ustawy o pożytku)
– nie może pokrywać się
z działalnością gospodarczą
(o ile organizacja ją prowadzi)

wynagrodzenie poszczególnych
pracowników, współpracowników
przy niej zatrudnionych nie może
przekraczać 3-krotności średniego
miesięcznego wynagrodzenia
(w 2013 r. = 11 185,08 zł)

*

Choć zdarza się,
że KRS żąda wpisania
działalności odpłatnej
do statutu.
w księgowości muszą
zostać wydzielone
przychody i koszty
działalności odpłatnej
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Czy rejestrujemy? Gdzie zgłaszamy?
Nigdzie nie zgłaszamy,
nie rejestrujemy.
Chyba, że jest to
organizacja pożytku
publicznego (OPP) –
zgłasza ją do KRS
(w statucie).

sprawdzaj w ciągu roku
czy działalność odpłatna
nie przynosi zysku

UWAGA:
Jeżeli nie spełniasz któregoś
z warunków, wykraczasz
poza te zasady, to znaczy,
że prowadzisz działalność
gospodarczą i musisz ją
zarejestrować w KRS.
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Prowadzisz działalność odpłatną?

4

dotacje

Działalność odpłatna to sprzedaż.

możesz ubiegać się
o dotacje na projekt,
działalność statutową

OPP

możesz ubiegać się
o status OPP

wolontariat
możesz korzystać
z pomocy wolontariuszy

zatrudnienie
możesz zatrudniać
pracowników
pobieramy opłaty za
usługi, prowadzone
działania

sprzedajemy rzeczy
wytworzone przez
uczestników działań

więcej: poradnik.ngo.pl

wystawiamy rachunki
albo faktury,
gdy zażąda tego
kupujący
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