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Del dohodnine nameniti sindikatu ?

V zvezi z Zakonom o dohodnini imajo davčni zavezanci, ki plačujejo davek na dohodek,
možnost, da pol odstotka (0,5%) svoje dohodnine namenijo tudi nevladni organizaciji. Davčni
zavezanci lahko torej del dohodnine, namesto v proračun, namenijo za delovanje organizacij,
ki se na nepridobiten način ukvarjajo s splošno koristnimi dejavnostmi. Davčni zavezanec
rezident tako lahko kadarkoli zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o
dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje
splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
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. Tako se vsak sam odloči,
komu bo namenil del dohodnine (brez vsakršnih finančnih posledic za zavezance). Gre za to,
da lahko del dohodnine namesto državnemu proračunu namenite izbranim organizacijam.
Svojo odločitev o tem, kateri organizaciji želite nameniti donacijo (0,5 odstotka dohodnine
oziroma največ petim organizacijam po 0,1 odstotka), lahko sporočite Davčni upravi RS.
Zahteva za nakazilo dohodnine določeni organizaciji velja, dokler DURS-u ne sporočite nove
zahteve (organizacije) ali preklica prvotno izbrane.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni
strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za
katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo
zahtevo ali preklic zahteve.Odločitev ne predstavlja nikakršne dodatne finančne oziroma
davčne obremenitve. Vašo davčno številko, ki jo potrebujete za izpolnitev obrazca, najhitreje
najdete na vaši plačilni listi ali na odločbi za dohodnino. Prav tako tudi izpostavo davčnega
urada. Kot je razvidno, je na obrazec potrebno vnesti svoje ime, naslov, davčno številko,
pristojni davčni urad, datum in podpis.
Če boste za prejemnika donacije izbrali ZSSS, izpolnite naslednje podatke: naziv upravičenca
je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, davčna številka pa je
15268829.

