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2. PROSIMO, DA NAZADNJE PREPOGNETE TUKAJ
IN ZALEPITE ODPRTE STRANICE Z LEPILNIM TRAKOM. HVALA.

ODSTOP 0,5% VAŠE DOHODNINE ZA NASMEHE OTROK

Odstop dohodnine je za vas popolnoma brezplačen, saj
bi sicer država sredstva vrnila nazaj v proračun.

Hvala za vašo pomoč!

1. PROSIMO, NAJPREJ PREPOGNITE TUKAJ.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Davčni zavezanec:
(Ime in priimek oz. naziv)

Podatki o bivališču:
(Naselje, ulica, hišna številka)

Poštna številka:

Ime pošte:

Davčna številka:
Pristojni finančni urad:

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oziroma naziv upravičenca
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik

V/Na

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

5 3 9 1 2 5 5 1

0,5

, dne
(podpis zavezanca/ke)

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do
0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni
za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih
sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih
pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni,
športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in
katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan
posebej status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente
iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne
osebe javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela
dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je
objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5%
dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na
zapisnik pri finančnem organu.
Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se
dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic
zahteve.

ODSTOP DOHODNINE JE ZA VAS POPOLNOMA BREZPLAČEN.
ČE SE ZA UPRAVIČENCA VAŠEGA DELA DOHODNINE NE ODLOČITE,
DRŽAVA SREDSTVA VRNE NAZAJ V PRORAČUN.
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik s svojim delovanjem in programi skrbi za
dvig kvalitete življenja otrok ter njihovih družin. Pri tem nam lahko pomagate in
namenite 0,5% vaše dohodnine Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik (davčna
številka SI53912551) na naslednje načine:
•
preko sistema eDavki na spletni strani (http://edavki.durs.si),
•
pisno (obrazec na prvi strani izpolnite, prepognite in zalepljenega pošljite.
Poštnina je plačana.)
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik bo izpolnjeni obrazec z vašimi podatki, ki
ste jih vpisali na Zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije (ime in priimek oz.
naziv, naslov, davčno številko, pristojni davčni urad, datum in kraj podaje zahteve),
posredovala na FURS za namen realizacije vaše volje. Vaše podatke bo hranila v arhivu
zbirke donatorjev le v izraženem namenu zahteve za namenitve dela dohodnine. V
kolikor ne boste želeli uporabe vaših osebnih podatkov v ta namen, lahko uporabo
kadarkoli prekličete preko e-naslova info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik,
Koprska 94, 1000 Ljubljana.

HVALA

