“
Nič vas ne
stane, da ste
dobrodelni

Rok za
namenitev
dohodnine je
31.12.2021

”

Namenite nam 1% vaše dohodnine
Spoštovani,
Iskreno se vam zahvaljujemo za vse darove, katere nam vsako leto namenjate.
Zato nam je včasih dokaj nelagodno spraševati še, če bi nam namenili še vaš 1% dohodnine. Ker pa se
zavedamo, da bodo vsa nedonirana sredstva iz naslova dohodnine romala nazaj v državni proračun (za
katerega vsi vemo, da je vreča brez dna), se na vas obračamo še s to prošnjo.
Dohodnino moramo žal plačevati vsi in generalno nimamo kaj veliko za govoriti kako bo porabljena.
Do 31.12.2021 imate še vedno čas, da vaš 1% dohodnine namenite društvom v javnem interesu - ter s tem
še dodatno pomagate enemu od društev, za katerega mislite, da si to pomoč zasluži.
Zelo bomo veseli, če se boste odločili ter ta sredstva namenili našemu gasilskemu društvu. S temi sredstvi
bomo lahko nabavili še več opreme za v novo gasilsko vozilo, še bolje opremili naše operativne gasilce
ter še izboljšali pogoje za delo z našo gasilsko mladino mladino.
Na pomoč!

KAKO LAHKO DONIRAM
WWW.EDONACIJE.COM

eDAVKI

OBRAZEC NA ZADNJI
STRANI TEGA DOPISA

Na tej spletni strani boste
lahko zelo hitro vnesli vaše
podatke, odgovorili na par
vprašanj ter oddali vašo
odločitev po donaciji 1%
dohodnine. Naši gasilci vam
lahko pomagajo z dostopom.

Spletna stran FURS, kjer je zelo
enostavno izraziti komu želite
nameniti dohodnino.

Zelo enostaven način za izbiro
prejemnika vaše dohodnine.

Čas izpolnjevanja: 2 minuti
Potrebujete: mobilni telefon,
e-naslov, vašo davčno številko

Čas izpolnjevanja: 1 minuta
Potrebujete: digitalno potrdilo

Čas izpolnjevanja: 1 minuta
Potrebujete: voljo za
izpolnjevanje, vašo davčno
številko ter pisalo
Obrazec lahko oddate našim
gasilcem, kateri ga bodo za vas
poslali na FURS.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

Celje
__________________________
(pristojni finančni urad)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca

PGD Prekopa Čeplje Stopnik

Davčna številka
upravičenca

5 1 9 7 3 1 6 2

Odstotek (%)

1%

V/Na _________________, dne__________
____________________________
podpis zavezanca/ke

