NR1/20/ 2015

Warszawa, 12.10.2015r.
Pan
Jarosław Neneman
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

W związku z zamieszczeniem na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu
rozporządzenia

z dnia 29 września 2015r. Ministra Finansów w sprawie prowadzenia

uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje
następujące uwagi do tego projektu:
Po pierwsze uważamy, że niektóre organizacje samorządu gospodarczego przedsiębiorców, w
tym rzemiosła, będą spełniały warunki określone w art. 10a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, co oznacza, że miałyby możliwość prowadzenia uproszczonej
ewidencji przychodów kosztów na warunkach określonych w opiniowanym rozporządzeniu.
Chodzi o organizacje, które poza przychodami z najmu składników majątkowych oraz
odpłatnymi usługami statutowymi nie prowadzą innej działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności gospodarczej. Jednak organizacje te, chociaż działają w sferze
zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, wykonując zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości nie zostały przewidziane w projektowanych przepisach
rozporządzenia, jako uprawnione do prowadzenia uproszczonej księgowości.
Wynika to z treści załącznika nr 2 do projektu rozporządzenia, który ujmując w zestawieniu
przepływów finansowych dochód wolny od podatku przeznaczony na cele statutowe powołuje
się wyłącznie na art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a
pomija, np. zwolnienia wynikające art.17 ust.1 pkt 39 i 40 tej ustawy. Jednocześnie zwracamy
uwagę, że nowy art. 10a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie
ogranicza możliwości korzystania z uproszczeń w rachunkowości tylko do organizacji
działającej w sferze, m.in. nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i
innych

wymienionych w art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych. Przepis art. 10a) stawia dla małych organizacji pozarządowych wyłącznie warunek
działalności w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 tej ustawy.
Przekazując generalną uwagę o rozstrzygnięcie, czy z przepisów rozporządzenia będą mogły
korzystać także i inne organizacje pozarządowe,

a nie tylko działające w sferze zadań

publicznych, o których mówi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych uważamy, że nieprecyzyjne zapisy art. 10a) ustawy o działalności pożytku
publicznego, które z jednej strony warunkują prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej
nie prowadzeniem działalności gospodarczej, a z drugiej dopuszczają osiąganie przychodów z
najmu składników majątkowych, czy ze sprzedaży w ramach odpłatnej działalności pożytku
publicznego -

będą przyczyną ciągłych

wątpliwości, co do

faktycznych możliwości

skorzystania z uproszczeń księgowych określonych w rozporządzeniu.
Przekazując powyższe uwagi i wątpliwości do projektowanego rozporządzenia uważamy, że
projekt wymaga szerszej konsultacji, niż wynika to z rozdzielnika pisma Pana Ministra,
którym projektowane rozporządzenie zostało przekazane tylko kilkunastu organizacjom.

/ - / Jerzy Bartnik
Prezes Zwiazku Rzemiosła Polskiego
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