چک لست درخواست ثبت نام

این چک لست شما را در تکمیل کردن درست درخواست ،سرعت بخشیدن به درخواست و از کاستن سوالهای
ما برای معلومات بیشتر کمک میکند.
راهنمایی مفصل درخواست برای کمک کردن شما در جواب دادن درخواست ثبت نام برای هر سوال در فرم
درخواست بوده و از ان استفاده کنید ،در .www.acnc.gov.au/registrationguide
هنگامی که شما هر یک از اقالم در این لست را مالحظه کردید ،شما می توانید شروع به درخواست در
 www.acnc.gov.au/registerرا کنید.
بلی  /نخیر

مسائل برای بررسی و چک کردن
آیا سازمان شما یک موسسه خیریه میباشد؟
■برای ثبت شدن موسسه خیریه شما باید غیر انتفاعی (نه برای مفاد) باشد،
و تنها اهداف خیریه برای منافع عموم را داشته باشد ،و یا
■دارای اهداف خیریه باشد و همچنان اهداف ضمنی و فرعی در حمایت و
پیشبرد این اهداف خیریه باشند.
توجه :اهداف ورزشی ،اجتماعی و یا تفریحی به طور عموم خیریه
پنداشته نمیشوند.
آیا شما غور و بررسی کرده اید ،که سازمان شما اهداف که باعث رد
صالحیت ان شود را دارا نمیباشد؟
اهداف زیرین خیریه نیستند:
■سهیم بودن و یا ترویج فعالیتهای که غیر قانونی یا در تضاد با سیاست
های عمومی باشند
■ترویج و یا مخالفت با یک حزب سیاسی و یا نامزد برای مقام سیاسی.
آیا ساختار حقوقی سازمان خویش را میدانید (مانند شرکت های عمومی
جمعی و یا هم غیر جمعی)؟
توجه :تاجران فردی ،احزاب سیاسی و نهادهای دولتی واجد شرایط برای
ثبت نام نمیباشند.

یادداشت ها

آیا شما شماره تجارتی استرالیا ( )ABNرا برای سازمان تان دارید؟ آیا
شما مطمئن هستید که :ABN
■به نام درست ثبت است ،و
■ساختار حقوقی صحیح را نشان می دهد؟
اگر قابل اجرا باشد ،آیا شما شماره های ثبت  ASICو یا ORICرا نیز
دارید؟
آیا شما اسناد مدیریت سازمان تان (به طور مثال قانون اساسی ،قوانین،
اعتماد نامه و یادداشتهای اساسنامه ان) را دارید؟
آیا شما اسناد مدیریت که حاوی ماده های مورد نیاز برای پشتیبانی
درخواست تان برای موسسه خیریه تان است و ایا انرا بررسی کرده اید؟
بطور مثال:
■اهداف و ماده های خیریه
■ماده غیر انتفاعی بودن (نه برای مفاد)
■ماده بستن و یا ختم
■ماده ابطال (الزم است اگر درخواست استفاده  DGRبه  ATOرا داده
باشید)
آیا شما بررسی کرده اید که نام قانونی سازمان تان برای ثبت نام مناسب
است؟
آیا شما مواد زیرین سازمان تان را دارید:
■آدرس برای خدمات؟ (این آدرس است که ما برای برقراری ارتباط با شما
و ارسال اسناد رسمی از ان استقاده میکنیم)
■اطالعات در مورد تماس ،برای سوالها در هنگام  مراحل ثبت نام؟
(ممکن این همان آدرس برای خدمات شما باشد)
آیا شما در نظر گرفته اید که مایل به ثبت نام چه نوع موسسه خیریه
میباشید؟ (اینها باید با اهداف موسسه خیریه مطابقت کند)
آیا اسناد مدیریت ،فعالیت ها و کسانی که از ان نفع میبرند از ثبت نام
نوعیت سازمان تان حمایت میکند؟
آیا شما مایل به ثبت نام سازمان تان به عنوان یک نهاد عمومی نیکوکاران
) Public Benevolent Institution (PBIو یا ارتقاء سالمت خیریه
) Health Promotion Charity (HPCمیباشید؟
توجه :اگر چنین است شما نیاز به ارائه اطالعات اضافی به ما را دارید.
آیا شما جزئیات کامل هر فرد مسئول سازمان تان ،از جمله تاریخ تولد،
آدرس مسکونی ،شماره های تماس و نقش انها را دارید؟
توجه :ما آدرس ،تاریخ تولد وشماره تیلفون افراد مسئول را نشر نمیکنیم.
آیا شما بررسی کرده اید که این افراد مسئول مناسب هستند ،و انها وظایف
خویش را تحت معیار های مدیریت  ACNCمیدانند؟

آیا شما اطالعات مالی سازمان خود را از جمله :دوره حسابداری ،درآمد
و مصرف برای سال مالی قبل (در صورت لزوم) و تخمین برای سال
مالی آینده را دارید؟
آیا سازمان شما به دنبال امتیازات مالیاتی و  /یا تایید به عنوان یک
دریافت کننده معافیت مالیاتی از اعانات میباشد؟
آیا می خواهید درخواست بدهید که نام افراد مسئول تان و یا جزئیات
خاصی در مورد سازمان تان در راجستر  ACNCبه نشر نرسد؟

توجه :ما آدرس ،تاریخ تولد و نمبر تیلفون افراد مسئول را
نشر نمیکنیم.
آیا شما میدانید که موسسه خیریه شما ،اگر ثبت نام شد ،باید با معیار های
مدیریت  ACNCو الزامات گزارش دهی مطابقت کند؟
آیا شما اجازه امضای اظهارنامه در فرم درخواست ثبت نام را دارید؟

اطالعات بیشتر
رهنمایی برای درخواست ثبت نامwww.acnc.gov.au/registrationguide :
فرم درخواست ثبت نامwww.acnc.gov.au/register :
امتیازات مالیاتwww.ato.gov.au/nonprofit :
تعهدات موسسه خیریهwww.acnc.gov.au/ongoingobligations :
معیارهای مدیریتwww.acnc.gov.au/governancestandards :
تماس با ACNC
تلیفون13 ACNC (13 22 62):
ایمیلadvice@acnc.gov.au :
مراسالتAdvice Service, Australian Charities and Not-for-profits Commission, GPO Box 5108, Melbourne :
VIC 3001
فکس1300 232 569 :

برای برقراری ارتباط با ما در یک لسان غیر از انگلیسی ،شما می توانید از خدمات مجانی ترجمه استفاده نموده و از طریق ( )TISبا ما تماس
بگیرید .برای استفاده از این خدمات ،به  TISزنگ بزنید به شماره  13 14 50و خواستار یک ترجمان شوید که به شماره  13 22 62زنگ بزند.
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