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Vysvetlenie k zavedeniu úhrady členského príspevku do účtovníctva ako nákladovej položky.

Predstavenstvo Komory pozemkových úprav SR preverilo cestou odborných auditorských osôb
postup a spôsob, akým sa požaduje v zmysle platného daňového poriadku SR zavedenie členského
príspevku do účtovníctva spoločnosti ako nákladovej položky.

Postup a vysvetlenie sú nasledovné :
1. Občianske združenie
nikdy nevystavuje faktúru za zaplatený členský príspevok, nakoľko členský príspevok nie je ani služba,
ani tovar, ani nič také, čo by malo a v zmysle daňového poriadku vôbec mohlo byť predmetom fakturácie.
2. Firma (alebo živnostník) môžu dať priamo do nákladov
členský príspevok, ktorý uhradil jej zamestnanec aj ako člen občianskeho združenia, ak ciele a zameranie
tohto občianskeho združenia korešpondujú s predmetom podnikania danej firmy. Potrebuje k tomu výzvu
(s uvedením náležitosti podľa bodu "3.") na zaplatenie tohto príspevku a toto v účtovníctve "spáruje"
s tým výdavkom (členským príspevkom), ako nákladom.
3. K tomu aby to bolo daňovo v poriadku musí výzva obsahovať :
a. - uvedenie výšky členského príspevku a na základe čoho sa platí (napr. konkrétne čl. stanov)
b. - kto a kedy tento členský príspevok nariadil/odsúhlasil/stanovil
a musí byť zrejmé
c. - že osoba, ktorá príspevok uhradila/hradí, je riadnym členom daného občianskeho združenia.
4. Podmienky bodu „3.c.“ sa dajú naplniť dvoma základnými spôsobmi :
4.a. - zamestnanec vydokladuje svoje členstvo buď potvrdením od komory, alebo aj pôvodnou oficiálnou
prihláškou z doby, keď sa prihlasoval (a potom stačí všeobecnejšie znenie výzvy)
alebo
4.b. - ak niekto bude požadovať iný daňový doklad – napr. faktúru, tak komora namiesto faktúry
vystaví na údaje konkrétnej firmy výzvu na zaplatenie členského príspevku za konkrétne osoby
tejto firmy, čím pre daňový účel komora oficiálne potvrdzuje a zodpovedá, že uvedené osoby sú
členmi jej združenia.
Navrhujeme a odporúčame členom, aby sa stotožnili s takýmto výkladom a aby nepožadovali
vystavenie faktúry za uhradený členský príspevok, ale aby použili postup napr. podľa bodu „4.b.“.
Vystavením faktúry bude mať komora ďaleko viac účtovnej práce a zrejme aj inú kategóriu takéhoto
príjmu, ako keď spoločne použijeme uvedený postup, ktorý - ako už bolo povedané v úvode, je
zabezpečený od auditorských osôb a plne zodpovedá daňovým predpisom SR.
V Bratislava dňa 21. októbra 2015.
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