Gasilska Zveza Novo mesto

0,5 % Dohodnine

Spo&scaron;tovani.

Gasilskim dru&scaron;tvom predlagamo, da do konca leta izvedete med obÄ•ani ponovno
akcijo pridobivanja zavezancev, ki bodo del dohodnine namenili gasilskim
organizacijam.

VeÄ• na
povezavi: http://www.gasilec.net/organizacija/dohodnina

Gasilski pozdrav
GZ Novo mesto

NIÄŒ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI

namenite svojemu PGD

ali svoji GZ

Spo&scaron;tovani!

0,5 % va&scaron;e dohodnine lahko namenite tudi slovenskim humanitarnim organizacijam, kot je Prostovoljno gasilsko
dru&scaron;tvo ali Gasilska zveza. Tak&scaron;na donacija vam ne bo povzroÄ•ila nobenega dodatnega finanÄ•nega
bremena, ampak gre iz sredstev, ki bi vam jih v vsakem primeru odvedla drÅ¾ava. Kot davÄ•ni zavezanec lahko
posameznemu upraviÄ•encu do donacije namenite 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ali 0,5 % dohodnine, se&scaron;tevek vseh donacij
pa ne sme presegati 0,5 %. Vabimo vas, da si na seznamu humanitarnih organizacij, Ä•lanic NFHOS, izberete eno ali veÄ•
tistih, ki bi jim Å¾eleli donirati in s tem podpreti njihovo delovanje. Na seznamu vseh upraviÄ•encev do donacij boste poleg
posamezne organizacije na&scaron;li njeno davÄ•no &scaron;tevilko, ki jo potrebujete za izpolnitev obrazca »Zahteva za
namenitev dela dohodnine za donacije«. Zahtevo lahko vloÅ¾ite kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik
pri davÄ•nem organu. DavÄ•ni organ upo&scaron;teva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za
katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davÄ•ni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.
http://gasilskazveza-nm.si
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Gasilska Zveza Novo mesto

1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.

ALI

2. Natisnite obrazec, ga izpolnite ter odnesite ali po&scaron;ljite na davÄ•ni urad.

Obrazec lahko po&scaron;ljete tudi izbrani humanitarni organizaciji, ki ga bo posredovala naprej.

ÄŒe Å¾elite del dohodnine odmerjene za leto&scaron;nje leto nameniti za donacije, morate obrazec oddati do 31. decembra.

Seznam humanitarnih organizacij, Ä•lanic NFHOS

Seznam vse upraviÄ•encev do donacij.
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