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REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ ZO OZ DLV
A POVINNÁ ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA
Od januára 2022 prechádzajú daňové úrady v SR na elektronickú formu komunikácie s daňovými subjektami, preverujú
v evidencii všetky registrované daňové subjekty, či sú aktívne, či nedošlo ku zmene údajov a pod., aby aktualizovali prehľad.
Okrem toho aktualizujú aj databázu daňových subjektov nakoľko v evidencii sú naďalej aj tie, ktoré už napr. zanikli, nevykonávajú
činnosť, pre ktorú sa vyžaduje zo zákona registrácia, a pod.
Základné organizácie OZ DLV nemajú registračnú povinnosť len v prípade, ak vykonávajú výlučne činnosť, na ktorú boli zriadené,
t. z. na odborársku činnosť. V prípade, ak vykonávajú aj iné činnosti, na ktoré sa na nich vzťahuje povinnosť registrácie v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o dani z príjmov resp. súvisiacej daňovej legislatívy táto zákonom
stanovená povinnosť im vzniká.
V prípade, že došlo ku zmene identifikačných údajov je daňový subjekt povinný
tieto aktualizovať a preukázať hodnoverným spôsobom v stanovenej lehote
s tým, že od 01. 01. 2022 bude miestne príslušný daňový úrad komunikovať
s daňovým subjektom cez elektronickú schránku a tento subjekt je povinný
plniť všetky zákonom stanovené povinnosti.
V prípade, ak sa na doposiaľ registrovaný subjekt nevzťahuje registračná
povinnosť a následne zákonom stanovené povinnosti vo vzťahu k tomuto
orgánu štátnej správy v oblasti správy daní, má povinnosť požiadať miestne
príslušný daňový subjekt o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali a vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o zrušení registrácie.
Odpoveď na otázku, či má ZO OZ DLV alebo nemá registračnú povinnosť záleží od toho, či vykonáva výlučne činnosť, na ktorú
bola zriadená alebo vykonáva aj iné činnosti napr. vlastní nehnuteľnosť, prevádzkuje nehnuteľnosť alebo ju prenajíma, a pod.
alebo má iné príjmy, mimo členských príspevkov, ktoré podliehajú dani z príjmu.
Každá ZO OZ DLV, ktorá sa v minulosti zaregistrovala na miestne príslušnom daňovom úrade, je povinná v prvom rade zistiť, či
trvajú dôvody na jej registráciu zo zákona, ak nie, mala by požiadať o zrušenie registrácie.
V prípade, ak ZO OZ DLV v minulosti vznikla a naďalej pre ňu trvá registračná povinnosť, v súlade s platnou právnou úpravou, je
potrebné vyžiadať si výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií, príp. aktualizovať údaje, ktoré boli predložené
daňovému úradu v minulosti. Postup, ako získa ZO OZ DLV predmetný dokument sme publikovali v Bleskovkách č. 7/2021,
zverejnili na web-stránke OZ DLV a informáciu zaslali všetkým predsedom ZO OZ DLV (link na dokument Microsoft Word Bleskovky_30_08_2021.doc (ozdlv.sk)
To, či ZO OZ DLV má alebo nemá registračnú povinnosť musí vedieť predseda ZO OZ DLV a určite to vie hospodár ZO OZ DLV,
ktorý ak má ZO OZ DLV registráciu, komunikoval s príslušným daňovým úradom už v minulosti.
ZO OZ DLV, ktoré sú zo zákona daňové subjekty sú okrem povinnej registrácie na daňovom úrade, povinnosti aktualizovať
identifikačné údaje ZO OZ DLV, povinné aj zriadiť si od 01. 01. 2022 elektronickú schránku. Zriadenie elektronických schránok
upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Zdroj: Iné neziskové org... - PFS (financnasprava.sk)
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