POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE
Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) da del dohodnine in sicer v višini 0,5%, ki jo
plačajo v proračun države nameni za družbeno koristne namene. Zavezanci za plačilo dohodnine so
tiste osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine (za leto 2013 so to
praviloma vsi, katerih letni dohodki presegajo znesek splošne olajšave – 3.228,45 EUR).
Vaš del dohodnine, ki bi sicer končal v državnem proračunu, lahko torej razporedite sami in tako
pomembno pomagate pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Zadnje upanje – zavod za pomoč ljudem in živalim v stiski v sodelovanju s Skladom 05 –
ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer

Pomoč družinam v stiski
Čedalje več družin je v stiski. Ne uspejo plačati položnic, dolgovi se nabirajo, grozijo jim deložacije.
Sredstev zmanjka celo za najosnovnejša živila, otroci so lačni, nesrečni, starši nemočni… tako se vrtijo
v krogu revščine in obupa. Najbolj žalostno je, da se revščino ne srečujejo le brezposelni starši, tudi
med zaposlenimi z minimalno plačo je čedalje več družin, ki enostavno ne more več živeti človeka
dostojno življenje.
Pomagati jim želimo z raznimi oblikami pomoči kot so donacije v obliki hrane, oblačil, pomoč pri
plačilu položnic, obiski starejših, spremstvo pri zdravstvenih pregledih, iskanje začasnih in stalnih
namestitev trpinčenim ženskam in otrokom, pomoč pri gospodinjskih opravilih, urejanje okolice,
dajanje opore ljudem v psihični stiski, spodbujanje botrstva doma in predavanja in ozaveščanje ljudi
glede zaščite verbalno, fizično zlorabljenih ljudi.
Vrednost sredstev, ki jih želimo zbrati: 5.000 EUR
Dohodnino nam namenite tako, da izpolnite zahtevo ter jo oddate v Zavodu zadnje upanje, Loka 120,
3320 Loka pri Žusmu.
Vse informacije dobite pri ga. Valeriji Kršlin na GSM 051 320 719, e-pošti
zavodzadnjeupanje@gmail.com, na spletni strani www.sklad05.si in po elektronski pošti
info@sklad05.si.

Lepo povabljeni k namenitvi,

Valerija Kršlin
direktorica Zavod zadnje upanje

Nosilec dejavnosti:

Primož Šporar
predsednik uprave Sklada 05

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
(ime in priimek davčnega zavezanca)
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

8 5 4 1 0 2 9 2

0,5

V/na ____________________________ dne ______________________
(kraj)

(datum)

__________________________
(podpis zavezanke/ca)

