چک لیست درخواست ثبت

برای کمک در درست پر کردن فرم درخواست ،انجام سریع درخواستتان و به حد اقل رساندن خواهشهایی که
ممکن است ما برای اطالعات بیشتر داشته باشیم ،از این چک لیست استفاده کنید.
از راهنمای مشروح درخواست ثبت  www.acnc.gov.au/registrationguideاستفاده کنید تا به شما در
پاسخ دادن به هر سوال موجود در فرم درخواست کمک کند.
وقتی همه اقالم موجود در این لیست را چک کردید ،میتوانید درخواست دادن را در سایت
 www.acnc.gov.au/registerشروع کنید.
بله  /نه

مسایلی که باید چک شود
آیا سازمان شما یک موسسه خیریه است؟
■برای ثبت شدن ،موسسه شما باید غیر انتفاعی باشد و فقط اهداف خیری داشته باشد
که به نفع عامه مردم است ،یا
■اهداف خیر داشته باشد و همینطور اهداف ضمنی و فرعی که اهداف خیر را
پشتیبانی کرده و به پیش میبرند..
توجه :اهداف ورزشی ،اجتماعی یا تفریحی عموما! اهداف خیر در نظر گرفته
نمیشوند.
آیا چک کردهاید که سازمان شما هیچ هدفی که باعث سلب صالحیت آن بشود ندارد؟
اهداف زیر ،اهداف خیر نیستند:
■پیشبرد یا درگیری در فعالیتهایی که غیر قانونی و یا برخالف سیاستهای عمومی
است
■پیشبرد یا مخالفت با یک حزب سیاسی یا یک کاندیدای مقام سیاسی.
آیا ساختار قانونی سازمانتان را میدانید (مثالً تشکیل به صورت شرکت ،بدون
تشکیل به صورت شرکت ،یک کمپانی عمومی) ؟
توجه :سوداگران تنها ،احزاب سیاسی و نهادهای دولتی واجد شرایط برای ثبت
نیستند.

یادداشتها

آیا شماره بیزینس استرالیا ( )ABNبرای سازمانتان دارید؟ آیا کسب اطمینان کردهاید
که  ABNشما:
■به نام درست سازمان است ،و
■ساختار قانونی درست را نشان میدهد؟
در صورت ارتباط ،آیا شماره ثبت  ASICیا  ORICرا نیز دارید؟
آیا اسناد مدیریت سازمانتان را دارید؟ (مثالً نظامنامه آن ،مقررات ،سند تراست یا
تفاهم نامهها و اساسنامه).
آیا چک کردهاید که اسناد مدیریت شما مفاد الزم برای پشتیبانی از درخواست خیریه
شما را دارد؟
مثالً:
■هدف خیر یا بند اهداف
■بند غیر انتفاعی بودن
■بند پایان دادن
■بند باطل سازی (در صورتیکه برای تایید  DGRتوسط  ATOدرخواست میدهید
مورد لزوم است)
آیا چک کردهاید که نام قانونی سازمان شما برای ثبت مناسب است؟
آیا این مشخصات سازمانتان را در دست دارید:
■آدرس برای تحویل اسناد؟ (ما از این آدرس برای ارتباط با شما و فرستادن اسناد
رسمی استفاده خواهیم کرد)
■جزئیات تماس ،برای پرسشهایی در طول فرآیند ثبت؟ (این میتواند همان آدرس
تحویل اسناد باشد)
آیا در نظر گرفتهاید که چه زیر گروه یا زیرگروههای خیریه را میخواهید به ثبت
برسانید؟ (اینها باید با هدف یا هدفهای خیر تطبیق داشته باشند)
آیا اسناد مدیریت سازمان شما ،فعالیتهای آن و اشخاص ذینفع از ثبت شدن تحت این
زیر گروه یا زیر گروهها پشتیبانی میکنند؟
آیا میخواهید سازمانتان را بعنوان یک Public Benevolent Institution
)( (PBIموسسه خیرخواه عمومی) یا یک Health Promotion Charity
)( (HPCموسسه خیریه پیشبرد بهداشت) ثبت کنید؟
توجه :در اینصورت باید اطالعات بیشتری را به ما بدهید.
آیا مشخصات کامل هر فرد مسئول سازماننتان ،از جمله تاریخ تولد ،آدرس محل
سکونت ،شماره تلفن و نقش آنها را در دست دارید؟
توجه :ما آدرس ،تاریخ تولد یا شماره تلفن افراد مسئول را منتشر نمیکنیم.
آیا چک کردهاید که این افراد مسئول مناسب هستند و میدانند که تحت استانداردهای
مدیریت  ACNCوظایفی دارند؟

آیا جزئیات مالی سازمانتان را در دست دارید ،از جمله :دوره گزارش مالیاتی
مربوطه ،درآمد و مخارج در سال مالی قبلی (در صورت ارتباط) و تخمین آن برای
سال مالی آینده؟
آیا سازمان شما خواستار تخفیف مالیاتی و  /یا تایید بعنوان دریافت کننده هدایای قابل
کسر مالیات است؟
آیا میخواهید درخواست کنید که نامهای افراد مسئول یا جزئیات بخصوصی در
مورد سازمان شما در دفتر ثبت  ACNCنشان داده نشود؟
توجه :ما آدرس ،تاریخ تولد یا شماره تلفن افراد مسئول را منتشر نمیکنیم.
آیا میدانید که در صورت ثبت شدن ،موسسه خیریه شما باید از استانداردهای
مدیریت  ACNCو ملزومات گزارش دادن پیروی کند؟
آیا شما مجاز هستید که اظهار نامه موجود در فرم درخواست را امضا کنید؟
	■

آگاهی بیشتر
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وظایف خیریهwww.acnc.gov.au/ongoingobligations :
استانداردهای مدیریتwww.acnc.gov.au/governancestandards :
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