NAMENITE NK DOBROVCE DEL
DOHODNINE!
Davčni zavezanci lahko namenite do 0,5 odstotka odmerjene dohodnine namenite eni
ali več organizacijam splošno-koristnih namenov! Prosimo vas, da Vaš del davčne obveznosti, s katerim lahko razpolagate na tak način, namenite del NK DOBROVCE.

KAKO LAHKO PODATE ZAHTEVEK? Izpolnjen obrazec pošljete svojemu davčnemu
uradu po pošti, ga tam oddate osebno, preko sistema eDavki ali pa ga posredujete na
naš naslov NK Dobrovce Kidričeva c. 55, 2204 Miklavž na Dravskem polju
KAKO IZPOLNITI OBRAZEC? V spodnji obrazec prosimo dopišite svoje podatke
in izberite odstotek donacije: največ 0,5 odstotka. S tem obrazcem lahko na novo
določite organizacijo, ki ji namenjate del dohodnine, ali pa spremenite svojo odločitev
o tem upravičencu.

ISKRENA HVALA ZA VAŠO PODPORO!
IZPOLNJENO ZAHTEVO NAM LAHKO TUDI POŠLJETE NA naš naslov
NK Dobrovce Kidričeva c. 55, 2204 Miklavž na Dravskem polju
ali osebno predate v klubu
IN MI JO BOMO ZA VAS POSLALI NA DAVČNI URAD!
mag. Egon Repnik, univ.dipl.prav.
Direktor kluba
GSM: +386 31 660 931

S SRCEM ZA NK DOBROVCE !

Z nogometnim pozdravom

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

(poštna številka, ime pošte)
DAVČNA ŠTEVILKA

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

pristojni davčni urad, izpostava

DAVČNA ŠTEVILKA
UPRAVIČENCA

IME OZIROMA NAZIV OPRAVIČENCA
NOGOMETNI KLUB DOBROVCE
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NK Dobrovce, kidričeva c. 55, 2204 Miklavž na Dravskem polju

ČE TEGA DELA DOHODNINE NE NAMENITE ORGANIZACIJI
PO SVOJI IZBIRI, BO ŠEL V DRŽAVNI PRORAČUN.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA
DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06,
10/08, 78/08) 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 poseben 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 (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z
imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni
strani Davčne uprave Republike Slovenije:
http://objave.uradni-list.si/files/RS_-2008-077-03453-OB~P001-0000.PDF
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 na
spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra
leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ
prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.
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