Namenite 0,5 % dohodnine Domu Marije in Marte. Hvala!
Ali ste vedeli, da lahko del dohodnine namenite za delovanje Doma Marije in Marte, vaša
dohodnina pa ob tem ostane nespremenjena?
Ta možnost namreč ne prinaša dodatnih stroškov, pravzaprav nič ne stane, nam pa bi bistveno
olajšala delovanje.
Postopek je enostaven, vaš prispevek pa nam resnično veliko pomeni
Zakon o dohodnini omogoča, da del odmerjene dohodnine namenite za delovanje nevladne
organizacije po vaši izbiri. Gre za del dohodnine, ki ga država namenja nevladnim
organizacijam, vsakemu državljanu pa omogoča, da podpre želeno organizacijo.
Tiste, ki se za ta korak še niste odločili, želimo obvestiti, da zakon to možnost omogoča tudi v
letu 2014. Zavezanci imamo možnost, da sami odločimo komu namenjamo 0,5 %. Tako boste
ta del sredstev namesto v proračun namenili našemu Domu, vaša dohodnina pa bo ob tem
ostala nespremenjena.
Kako to naredite?
Enostavno! V priponki je obrazec, ki ga izpolnjenega in podpisanega pošljete na vašo
izpostavo davčnega urada (tja kamor pošiljate dohodninsko napoved – če živite v Logatcu je
to Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana). Lahko tudi izpolnite kar obrazec
na dnu te strani in ga natisnete. Obrazec lahko pošljete ali prinesete v računovodstvo Doma
Marije in Marte, Šolska ulica 1, 1370 Logatec. V tem primeru bomo mi poskrbeli, da pride na
pravi naslov.
Do kdaj se je treba odločiti?
Čas oddaje zahtevka za donacije je do konca leta, saj davčni organ upošteva veljavne
zahtevke, s katerimi razpolaga na zadnji dan leta, torej do 31. decembra 2014. Zahteva za
nakazilo dohodnine izbrani organizaciji velja, dokler ne sporočite nove zahteve (organizacije)
ali preklica prvotno izbrane.
Vsem, ki ste že namenili 0,5 % vaše dohodnine za naše delovanje, se za izkazano
zaupanje najlepše zahvaljujemo.
Hvala za vaše zaupanje, hvala za vašo podporo!

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
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__________________________
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