MAJHEN PRISPEVEK

ZA VELIKE ZGODBE
Spoštovani podporniki, navijači in člani RK Trimo Trebnje,
Rokometni klub Trimo Trebnje je klub s tradicijo. Letos želimo to nadgraditi z dobrimi rezultati.
A ne vodijo nas le rezultati, temveč težnja k dobrem delu z mladimi, ki bodo ob naši pomoči in
sodelovanju s straši postali prepoznavni posamezniki v svojem okolju.
Številni nekdanji rokometaši so danes uspešni posamezniki in predvsem zgled delovanja na
svojem področju. Verjamemo, da bo predano delo vodstva kluba, povezovanje z okoljem,
izobraževanje strokovnega kadra in odpiranje vrat mladim v klubu tudi skozi različne druge
aktivnosti zgradilo nove izjemne športnike, prijatelje, partnerje, sosede in občane.
H gradnji takega sistema pa lahko po svojih močeh prispeva vsak izmed nas skozi brezplačno
donacijo dela dohodnine, kar omogoča naša država.
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko namreč kateri koli davčni zavezanec v
Republiki Sloveniji 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 projektov in za
financiranje društev ali klubov, ki delujejo v javnem interesu. Eno izmed teh je tudi RK Trimo
Trebnje. To storite tako, da
- izpolnite obrazec preko sistema edavki,
- izpolnite obrazec in ga pošljete na pristojni Davčni urad – Finančni urad Novo mesto, p.p.
380, 8001 Novo mesto,
- izpolnjen obrazec oddate ob prihodu na naslednji domači tekmi in dobite brezplačno
vstopnico za tekmo.
Svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite ali prekličete z novo zahtevo (zahteva velja do
preklica). Teh 0,5% vaše dohodnine bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za
vas povsem brezplačna.
Veseli bomo, če se odločite za podporo našega kluba. S tem pa tudi mi prevzemamo
odgovornost, da bomo tako pridobljena sredstva namenili vlaganju v rast in razvoj naših mladih
rokometašev.
Hvala vam za vašo podporo in pomoč!
Športni pozdrav,

RK Trimo Trebnje

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

Ime oziroma naziv upravičenca
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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 davčnem 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.

