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Spoštovani!
Vabimo vas, da namenite del vam odmerjene dohodnine – namesto v državni proračun – našemu
Športnemu društvu Sokol Bežigrad za programe dela z mladino.
Po zakonu lahko vsak občan do 0,5 % njemu odmerjene dohodnine nameni v družbeno koristne namene po svoji izbiri.
Možnost namenitve 0,5 % dohodnine občanom omogoča, da finančno podprejo izbrane pobude ali organizacije, pri
čemer se višina njihove dohodnine ne spremeni. Na ta način namenjena dohodnina neprofitnim organizacijam pomeni
zelo pomemben vir prihodkov, saj lahko na ta način izvajajo različne družbeno koristne projekte, ki sicer ne bi bili
izvedeni. Če državljan ne izbere organizacije, ki bi ji želel donirati del dohodnine, gre ta del dohodnine v proračun države.

Z izpolnitvijo spodnjega obrazca lahko določite, da bo šel del vaše dohodnine v korist društva ŠD Sokol
Bežigrad, za kar vam bomo iskreno hvaležni. Vaša odločitev za vas ne predstavlja nikakršne dodatne
finančne obremenitve.
Če ste se za namenitev Sokolu Bežigrad že odločili v preteklih letih, vam tega ni treba storiti še enkrat; vaša odločitev,
zapisana na dohodninski odločbi, velja za nedoločen čas oziroma do preklica ali spremembe.

Izpolnjen obrazec oddate vaditelju/vaditeljici na vadbi, v naš nabiralnik ali pa pošljete po pošti (naslov najdete
zgoraj levo). Če ga boste oddali do 28. decembra, bo vaša odločitev veljala že za naslednje leto.
Zahtevo za namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko sistema eDavki na spletni strani
http://edavki.durs.si.
Za podporo se vam vnaprej zahvaljujemo!

mag. Andrej Stajič
predsednik društva

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Ime in priimek davčnega zavezanca

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacijo

Naslov stalnega prebivališča

Naziv prejemnika donacije

Davčna
številka

Poštna številka in pošta

Športno društvo Sokol
Bežigrad

69116601

Davčna številka
Pristojni davčni urad, izpostava

Odstotek*

*Prosimo, vpišite višino donacije 0,1 – 0,5 %
Datum
Podpis davčnega zavezanca – donatorja

