Stanovy občianskeho združenia
The International Fiscal Association, the Slovak Republic Branch

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Názov združenia:

The International Fiscal Association, the Slovak Republic Branch
(ďalej len “združenie”)

Sídlo:

Zámocká 34, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Článok II.
Právny stav

1. Združenie je dobrovoľná, nezávislá organizácia, ktorá združuje svojich členov na základe
spoločných záujmov.
2. Združenie je právnická osoba registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
3. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.
4. Združenie je uznané a bude konať tak, aby bolo naďalej uznávané ako IFA Branch of the
Slovak Republic, pobočka International Fiscal Association (ďalej len „IFA“) združujúcej
členov v Slovenskej republike. IFA je vedecká organizácia existujúca ako združenie
podľa zákonov Holandska s registrovaným sídlom v Rotterdame.
Článok III.
Ciele združenia
1. Hlavným cieľom združenia je podporiť akademické štúdium a vzdelávanie, ako aj
výskumné a vývojové projekty v oblasti daňového práva v Slovenskej republike
a podporiť štúdium medzinárodného a komparatívneho fiškálneho práva a finančných
a ekonomických aspektov zdaňovania v spolupráci s IFA.
2. Združenie sa usiluje dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom spoluúčasti na činnostiach
IFA, predovšetkým kongresov, a tiež prostredníctvom organizovania vlastných aktivít
združenia formou výskumu, publikovania a uverejňovania poznatkov v oblasti daňového
práva, usporadúvania seminárov atď.
3. Združenie bude ako svoju doplnkovú činnosť príležitostne organizovať semináre
s daňovou tematikou pre odbornú verejnosť.
Článok IV.
Členstvo
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie
ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a právnické osoby so
sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré súhlasia so stanovami združenia. Vo
výnimočných prípadoch môžu byť prijaté aj fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a právnické osoby, ktoré nemajú sídlo na území Slovenskej
republiky. Členmi združenia môžu byť len členovia IFA.

2. O pristúpení nového člena sa rozhoduje na návrh Výkonného výboru, na základe
prihlášky žiadateľa zaslanej poštou, faxom alebo e-mailom.
3. Členstvo v združení vzniká dňom pristúpenia nového člena k združeniu.
4. Členstvo v združení zaniká:
a) písomným oznámením člena o ukončení členstva zaslaným Výkonnému výboru;
b) smrťou v prípade fyzickej osoby;
c) v prípade právnickej osoby jej zánikom;
d) zrušením členstva na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia;
e) zánikom združenia;
f) nezaplatením členského príspevku do 15. decembra (podľa postupu IFA pri zrušení
členstva) roku, za ktorý sa členský príspevok platí;
g) ukončenie členstva v IFA z akéhokoľvek dôvodu.
5. Združenie okamžite oznámi IFA ukončenie členstva ktoréhokoľvek zo svojich členov.

Článok V.
Práva a povinnosti členov
1. Člen je oprávnený:
a) zúčastňovať sa na činnosti združenia;
b) voliť a byť volený do orgánov združenia;
c) hlasovať o otázkach prerokovávaných na Valnom zhromaždení;
d) kontaktovať orgány združenia, predkladať im podnety a sťažnosti a požadovať
odpoveď.
2. Člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia;
b) zúčastňovať sa na podpore cieľov združenia;
c) vykonávať svedomito funkciu v orgánoch združenia, do ktorých bol zvolený;
d) platiť členský príspevok, ktorý zahŕňa členský príspevok IFA v lehote určenej Valným
zhromaždením;
e) oznamovať Výkonnému výboru bez zbytočného odkladu každú zmenu v osobných
údajoch (meno, kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo).
Článok VI.
Orgány združenia
Združenie má nasledovné orgány:
1. Valné zhromaždenie
2. Výkonný výbor
3. Revízny výbor
Článok VII.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov združenia.
3. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.

4. Výkonný výbor zvoláva valné zhromaždenie podľa potreby, najmenej však raz za rok.
Pozvánka na valné zhromaždenie sa posiela všetkým členom poštou alebo e-mailom,
alebo sa umiestni na internetovej stránke združenia, najmenej 20 dní pred dňom konania
valného zhromaždenia, pokiaľ valné zhromaždenie nie je vyhlásené spôsobom
stanoveným v bode 6b) tohto článku. Ak sa valné zhromaždenie nezíde
v uznášaniaschopnom počte, môže sa konať riadne zasadanie. Riadne zasadanie môže
nasledovať ihneď po valnom zhromaždení pod podmienkou, že tento postup bol
avizovaný v pozvánke na valné zhromaždenie. Toto riadne zasadanie nahradí valné
zhromaždenie. V takom prípade sa neuplatní podmienka uznášaniaschopnej absolútnej
väčšiny.
5. Valné zhromaždenie má nasledovné právomoci:
a) rozhoduje o zmenách stanov združenia,
b) schvaľuje úlohy na príslušné obdobie, ako aj výročnú správu združenia, rozpočet
združenia a jeho účtovnú závierku,
c) volí na obdobie piatich rokov členov Výkonného výboru a Revízneho výboru
a odvoláva ich,
d) rozhoduje o ukončení členstva,
e) rozhoduje o zrušení združenia.
6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je splnená najmenej jedna z nasledovných
podmienok:
a) je prítomná jednoduchá väčšina všetkých jeho členov, alebo
b) valné zhromaždenie sa koná počas riadneho zasadania združenia
7. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú platné, ak boli schválené jednoduchou väčšinou
hlasov prítomných členov.
Článok VIII.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá
valnému zhromaždeniu.
2. Výkonný výbor sa skladá najmenej z troch členov. Členovia výkonného výboru môžu
byť opätovne zvolení.
3. Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi zasadaniami valného
zhromaždenia.
4. Výkonný výbor zvoláva predseda alebo podpredseda.
5. Pokiaľ výkonný výbor dlhodobo nie je uznášaniaschopný, t.j. počas obdobia
presahujúceho dva mesiace, prechádza právomoc prijímať rozhodnutia a zvolávať valné
zhromaždenie na predsedu.
6. Výkonný výbor má nasledovné právomoci:
a) spomedzi svojich členov si volí predsedu, tajomníka a pokladníka výkonného výboru,
b) koordinuje činnosť združenia,
c) zvoláva valné zhromaždenie,
d) pripravuje podklady, na základe ktorých prijíma valné zhromaždenie svoje
rozhodnutia,
e) najmenej 20 dní pred valným zhromaždením zasiela podľa čl. VIII. bod 4. stanov
pozvánky na valné zhromaždenie s jeho programom,
f) rozhoduje o prijatí nových členov,
g) rozhoduje o výške ročného členského príspevku; toto zahŕňa poplatok platený IFA
pre ten rok, ktorý bol určený valným zhromaždením.
h) odporúča členov združenia pre prijatie za členov IFA,
i) vedie evidenciu členov združenia a bez zbytočného odkladu hlási všetky zmeny
generálnemu sekretariátu IFA,

j) rozhoduje o termíne a mieste konania sa riadnych zasadaní združenia,
k) vymenúva národných pozorovateľov, ktorí sa zúčastnia na kongresoch IFA.
7. Predseda a tajomník výkonného výboru zastupujú združenie navonok a vo vzťahu k IFA
a konajú v jeho mene každý samostatne.
8. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná jednoduchá väčšina jeho členov.
Rozhodnutia výkonného výboru sú prijaté, ak sú schválené tromi pätinami hlasov
prítomných členov.
9. Výkonný výbor môže do svojich radov dodatočne zvoliť nových členov spomedzi členov
združenia, ale iba do počtu jednej tretiny z pôvodného počtu členov výkonného výboru.
10. Funkčné obdobie členov výkonného výboru je 5 (päť) rokov. Po uplynutí funkčného obdobia
členovia výkonného výboru prestanú vykonávať svoje funkcie a noví členovia sú zvolení.
11. Pokladník výkonného výboru je zodpovedný za vyberanie a uhrádzanie ročných
členských poplatkov IFA. Združenie vyvinie maximálne úsilie, aby každoročne
zabezpečilo včasnú úhradu celej sumy splatných poplatkov v záujme svojich členov ako
členov IFA. Združenie bude vyberať, v súlade s požiadavkami IFA, členské poplatky od
svojich členov spolu s akýmikoľvek dodatočnými poplatkami, ktoré môžu byť požadované
od členov.
12. Tajomník je zodpovedný za komunikáciu s IFA a zaisťuje, aby požiadavky z IFA pre
spoluprácu a podporu boli primerane riešené.
Článok IX.
Revízny výbor
1. Revízny výbor je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá
valnému zhromaždeniu.
2. Revízny výbor pozostáva najmenej z jedného člena.
3. Funkčné obdobie členov revízneho výboru je 5 (päť) rokov.
4. Revízny výbor dozerá na riadenie finančných operácií združenia. Všetky zistené
nedostatky hlási výkonnému výboru a predkladá návrhy na ich nápravu. Kontroly
vykonáva najmenej raz ročne a správu o kontrole podáva valnému zhromaždeniu.
5. Predseda revízneho výboru má právo byť pozvaný na zasadania výkonného výboru.
Článok X.
Hospodárenie združenia
1. Finančné zdroje združenia pozostávajú z:
a) darov fyzických a právnických osôb,
b) členských príspevkov,
c) príjmu z činností zameraných na podporu cieľov združenia.
2. Výkonný výbor je zodpovedný za hospodárenie združenia a každoročne predkladá
valnému zhromaždeniu správu o hospodárení združenia vrátane účtovnej závierky.
3. Hospodárenie združenia je riadené v súlade s rozpočtom na príslušný rok schváleným
valným zhromaždením.
Článok XI.
Zánik združenia
1. Združenie môže zaniknúť:
a) dobrovoľne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo
b) na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra.

2. Ak združenie zanikne dobrovoľne, valné zhromaždenie zároveň rozhodne o spôsobe
vysporiadania jeho majetku.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra.

