Transparentnosť neziskoviek
Je pravda, že je neziskový sektor ﬁnancovaný netransparentne?
Nie je. Tiež nie je pravdou, že je ﬁnancovaný zo zahraničia. Najväčší
podiel ﬁnancií prichádza z domácich zdrojov. Zahraničné zdroje
predstavujú objem len okolo 5 až 6 percent - z toho väčšinu tvoria
zdroje Európskych spoločenstiev, tzv. Nórske fondy a zdroje EZVO
(Európske združenie voľného obchodu).
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Najväčšími organizáciami z hľadiska objemu ﬁnancií sú nadácie,
ktoré sú aj najviac kontrolované a regulované legislatívou.
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Verejné zdroje
(dotácie, transfery)
Daňová asignácia
Dary a príspevky od jednotlivcov
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Aké sú (vybrané) povinnosti nadácií týkajúce sa
kontroly ﬁnancovania:
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Dary a príspevky od korporácií
Dary a príspevky zo zahraničia
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→ povinnosť vypracovať účtovnú závierku a výročnú správu
→ povinnosť overiť účtovnú závierku a výročnú správu audítorom,
→ povinnosť uverejniť výročnú správu a uložiť do registra účtov-

ných závierok,
→ povinnosť podať daňové priznanie ak má príjmy, ktoré sú predmetom dane.

Linky na výročné správy organizácií,
ktoré sa angažujú v spoločenských
témach
Výročné správy obsahujú napr. súvahu, výkaz ziskov a strát,
zoznam individuálnych aj ﬁremných darcov a zoznam a účel
použitia všetkých ﬁnančných prostriedkov.
Nadácia Pontis
Aliancia Fair Play
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
DOBRÝ ANJEL, n.o.
Liga za ľudské práva
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia zastavme korupciu
Slovensko.digital
Via Iuris
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Zdroj: OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU KRÍZY, KRIŽOVATKY,
VÝZVY, IVO 2017, itretisektor.sk, rozhodni.sk

Povinnosti všetkých organizácií (nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, atď.),
ktoré chcú byť prijímateľmi podielu dane z príjmu
fyzických a právnických osôb:
→ povinnosť použiť podiel zaplatenej dane na účely, ktoré sú

predmetom činnosti organizácie,
→ Ak organizácia získa z príjmu asignácie viac ako 3 320 eur,

je povinná zverejniť presnú špeciﬁkáciu použitia prijatých 2 %
v Obchodnom vestníku.
→ Ak organizácia nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na
oprávnené činnosti najneskôr do 31. 12. roku nasledujúcom po
prijatí podielu dane, je povinná tieto ﬁnančné prostriedky
vrátiť správcovi dane.

