VAŠA PODPORA

NIČ NE STANE

Namenite del dohodnine RK Celje Pivovarna Laško

Spoštovani člani, ljubitelji in podporniki RK Celje Pivovarna Laško,
Dohodninska zakonodaja v Sloveniji vam omogoča, da do 0,5 odstotka odmerjene dohodnine, posredujete v
različne namene, če te možnosti ne izberete, ta znesek prejme država. Med možne prejemnike spada tudi naš
RK Celje Pivovarna Laško, zato vas vabimo, da nas navedete kot prejemnika. Pomembno je, da se višina vaše
dohodnine zaradi tega ne vspremeni in da tu ne gre za dodaten izdatek, temveč za znesek, ki ga, kot že navedeno,
v nasprotnem primeru dobi država.
Mi bomo prejemke iz tega naslova v celoti uporabili za razvoj igralcev naših mladih selekcij, ki štejejo že krepko
več kot 500 otrok, ki bodo nekoč navduševali rokometne navdušence v Sloveniji in Evropi.

Kako nameniti del dohodnine?
Postopek je zelo enostaven. Če ste uporabnik sistema eDavki, lahko to storite z nekaj kliki na računalniku, v
nasprotnem primeru pa natisnete in izpolnite preprosto izjavo in nam jo pošljete po pošti. To je potrebno storiti
najkasneje do 31. decembra, vaša odločitev pa velja do preklica, oziroma nove zahteve.
Vse kar je potrebno storiti je, da izpolnite predpisan obrazec (Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije),
ki je na naslednji strani in ga prinesete v klubske prostore v dvorani Zlatorog, kjer bomo za pošiljanje na DURS
poskrbeli mi ali pa ga sami pošljete na naslov DURS, Davčni urad Celje, p.p. 399, Aškerčeva ulica 12, 3001 Celje. Vse
kar je potrebno je še vpis vaših podatkov ter višina odstotka (0,5 %), ki nam ga namenjate.
Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek in zaupanje.

S športnimi pozdravi,
RK Celje Pivovarna Laško

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

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

(poštna številka, ime pošte)
(davčna številka)

(pristojni finančni urad)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
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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 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, 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.

