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
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM

Davčna številka upravičenca
1 4 4 3 0 1 2

V/Na ___________________________, dne_________________

6

Odstotek (%)
0,5

_________________________
(podpis zavezanca/-ke)

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06,10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljnjem besedilu:
ZDoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno
davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih
sindikatov. Skladno z drugim odstavkom istega člena se za splošne koristne namene po tem členu 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. V skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZDoh-2 vlada določi podrobnejši način izvajanja
prvega odstavka tega člena in objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu.
Varstvo osebnih podatkov:
S podpisom tega obrazca se strinjam, da lahko Športno društvo Narodni dom posredovane osebne podatke uporablja in
shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem, da lahko Športno društvo Narodni dom
navedene osebne podatke obdeluje v bazi svojih podpornikov ter jih uporablja za komunikacijo z menoj, obveščanje o svojih
aktivnostih in pošiljanje vabil na dogodke. Navedene osebne podatke lahko hrani in obdeluje do mojega pisnega preklica.

