Neziskové organizácie
Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 8 hodín
Bratislava, Akadémia FS, Trnavská cesta 100, Bratislava – 20.04.2020
Banská Bystrica, FR SR, Lazovná 63, Banská Bystrica – 28.04.2020

Školenie začína o 9:00 hod.
Cena za školenie: 40,- € / osoba
Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia
Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené.
Maximálny počet účastníkov školenia: 30
Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR

Cieľová skupina:

Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov neziskovej organizácie (ďalej len „NO“) alebo plánujú
založiť NO a ďalšie, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.
Hlavný cieľ kurzu:
Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych
predpisov, ktoré súvisia so založením, činnosťou a povinnosťami NO.

Podrobný popis školenia a obsahová náplň:
Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.











Obsahom školenia sú nasledujúce témy:
Charakteristika a typológia daňovníkov nezriadených na podnikanie (NO)
Legislatíva upravujúca činnosť NO (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v z.n.p., zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z.n.p. a pod.)
Právne formy NO
Verejne prospešné oblasti, v ktorých pôsobia NO
Založenie (zakladacia listina, štatút NO, orgány NO), vznik a zánik NO
Register NO
Základné aspekty činnosti NO:
 povinnosti NO (vedenie účtovníctva, povinných evidencii a pod.)
 povinnosti zostaviť účtovnú uzávierku
- v jednoduchom účtovníctve
- v podvojnom účtovníctve
- prezentácia účtovnej závierky
 povinnosti prijímateľa 2 %, (notárska registrácia, overenie podmienok pre zaradenie do Zoznamu
prijímateľov)
 registrácia u správcu dane – povinnosť vs. dobrovoľnosť
 daňové priznanie
- povinnosť podania
- dobrovoľnosť podania
Zdroje a druhy príjmov NO
 Príjmy, ktoré sú predmetom dane
 príjmy, ktoré nie sú predmetom dane



 príjmy oslobodené od dane
 daňové a nedaňové príjmy
Zamestnanci NO

Lektorské obsadenie:
Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:
- vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk
(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia)
- prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na
vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu:
vzdelavanie@financnasprava.sk

