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Việc đăng ký cho tổ chức phi lợi nhuận  

 

•  Tập trung vào việc đăng ký của các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ  

•  Cơ cấu của Hoa Kỳ: nhà nước và và tiểu bang  

•  Đăng ký tổ chức ở cấp tiểu bang  

o Các tập đoàn phi lợi nhuận; các quỹ tín thác; các đơn vị khác  

o Không đăng ký: các hiệp hội chưa hợp nhất / đơn vị  

o Các vấn đề trong đăng ký: Yêu cầu chính: Mục đích, địa điểm kinh 

doanh, thành viên hay không, các cuộc họp hàng năm, quản trị, nhân 

sự và chức năng, giám đốc điều hành và vai trò, hội đồng quản trị, các 

vấn đề tài chính, giải thể  

o Các vấn đề trong đăng ký: Một vài nội dung yêu cầu khác  

o Nhà nước có thẩm quyền đối với đăng ký, nhưng không có thẩm 

quyền chấp thuận hay cấp giấy phép  

o Đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý? Nhìn chung là không có  

o Lệ phí đăng ký  

o Thanh tra: thường là không  

 

•  Về việc xin miễn thuế ở cấp liên bang  

o Mẫu đơn xin miễn thuế 1023  

o Yêu cầu bổ sung dữ liệu  

o Thông tin cơ bản, cơ cấu tổ chức, tài liệu, nhân sự, ủy thác và bồi 

thường, mối quan hệ, xung đột lợi ích, thanh toán không cố định, hợp 

đồng với nhân viên và giám đốc; đối tượng thụ hưởng; hoạt động; vận 

động hành lang; dữ liệu tài chính; hoạt động từ thiện cộng đồng và tổ 

chức tư nhân; thông tin cho các loại hình tổ chức cụ thể.  


