PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine

(ime in priimek davčnega zavezanca)

za donacije
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(poštna številka, ime pošte)

Davčna številka:

(pristojni finančni urad, izpostava)

_________________________________________
(pristojni finančni urad, naslov)

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

Društvo revmatikov Slovenije

26542609

0,5

V/Na,

, dne
(podpis zavezanca/ke)

__________________________________________________________________ _________
SPOŠTOVANI PRIJATELJI DRUŠTVA REVMATIKOV SLOVENIJE
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) vam v 142. členu omogoča, da lahko
davčni zavezanci rezidenti zahtevate, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po zakonu od dohodkov,
ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za
financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 %
dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Vsak davčni zavezanec tako lahko
izbere eno do največ pet organizacij in s tem pol odstotka svoje dohodnine nameni za njihovo
delovanje.
Kdo so upravičenci?
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma
nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/
Med upravičenci za donacije iz naslova dela dohodnine so tudi invalidske organizacije s področja
dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti. Mednje sodi tudi Društvo revmatikov Slovenije.
Vabimo vas, da nam namenite svoj delež dohodnine (do 0,5%) in nam tako pomagate pri izvajanju
naših programov in delovanju za bolnike in invalide z vnetnim revmatizmom.

Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh 0,5 % sicer v državni proračun.
Kako to storite?
Izpolnite zgornji obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije
• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali
• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

in

ga

oddate:

Seznam finančnih uradov najdete na spletni povezavi: http://www.fu.gov.si/kontakti/#c116 .
Do kdaj morate to storiti?
Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra tekočega leta, za
katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali
preklic že podane zahteve.
Več informacij skupaj z obrazcom za zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo najdete tudi na
spletni povezavi CNVOS:
https://www.cnvos.si/nulapet/
in na eDavki:
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=name
nitev_dela_dohodnine_fo .

