Spoštovani,
Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje dohodnine (0,5%) nameni kateri izmed nevladnih organizacij, ki za to izpolnjujejo pogoje.
Teh je skoraj 5.000. Med njimi so npr. humanitarne organizacije, zdravstvene, kulturne, športne, religiozne, organizacije s področja
zaščite in reševanja… Tudi Kolesarsko društvo Sprint Novo mesto ima status društva, ki deluje v javnem interesu, zato lahko del svoje
dohodnine namenite tudi nam.
V ta namen morate izpolniti obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj pristojni
davčni urad, ali pa ga dostavite/pošljite na sedež društva (Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto). Zahtevo se lahko izpolni tudi preko
spletnega portala e-Davki. Zahteva, ki se pošlje v tekočem letu, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za naslednje leto in do preklica.
To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.
Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro.
Zavezanec lahko nameni donacijo enemu ali največ petim organizacijam. Če se donacija nameni enemu upravičenci, se mu lahko
dodeli največ 0,5 % od odmerjene dohodnine, če pa se razdeli med 5 upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1%.
Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca, kar pomeni, da tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo
v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne odloči, gre 0,5% od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99,5%) v proračun
Republike Slovenije.
Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo porabljena v skladu s smernicami in statutom društva.
Obrazec za donacijo najdete tudi na naši spletni strani (https://www.sprint-nm.si/klub/dohodnina) .
Kakšen je postopek?
Zavezanci za dohodnino, ki se še niste odločili, kateri nevladni organizaciji boste namenili del od odmere dohodnine, morate izpolniti
poseben obrazec in ga poslati na davčni urad do konca decembra za tekoče leto ali pa obrazec oddate preko poratala eDavki.
Enako morate storiti vsi, ki ste upravičenca do donacij že določili v preteklih letih, pa ga želite sedaj spremeniti.
Če želite del od odmere dohodnine nameniti Kolesarskemu društvu Sprint Novo mesto:
1.

Izpolnite obrazec
V spodnji obrazec vpišete svoje podatke in se podpišete.

2.

Pošljite obrazec na Kolesarsko društvo Sprint Novo mesto
Obrazec lahko oddate tudi enemu od naših članov oz. članic. Vse zbrane obrazce bomo v vašem imenu posredovali na
ustrezen davčni urad.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

(poštna številka, ime pošte)

(davčna številka)

(pristojen davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca
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