
 

PROŠNJA ZA ODSTOP 0.5% DOHODNINE 
ČEBELARSKEMU DRUŠTVU KRKA IN ZAGRADEC 

 
Vsak državljan lahko odstopi del dohodnine za podporo lokalnim društvom. Če tega še niste              
storili, vas lepo prosimo, da 0.5% akontacije svoje dohodnine namenite Čebelarskemu           
društvu Krka in Zagradec. Vas to ne stane nič, nam pa pomeni veliko.  
Hvaležni bomo, če boste izpolnili in podpisali spodnji obrazec za odstop dohodnine.            
Izpolnjen obrazec v priloženi ovojnici pošljite na naš naslov, ČD Krka in Zagradec, Krka 1a,               
1301 Krka, najkasneje do 25.12.2020. 
 
Veseli bomo, če boste k odstopu dohodnine našemu društvu povabili tudi prijatelje in             
sorodnike. Zahtevek se lahko odda tudi prek portala ali aplikacije eDavki. 
 
 
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:  

__________________________  
(ime in priimek davčnega zavezanca)  

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

(davčna številka)  

 
ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije  

 
 
 
 
V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 

podpis zavezanca/ke 
 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se                        
do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih                    
namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: S podpisom tega obrazca se strinjam, da lahko Čebelarsko društvo Krka in Zagradec posredovane osebne                  
podatke uporablja in shranjuje skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem, da lahko Čebelarsko društvo Krka in                   
Zagradec navedene osebne podatke obdeluje v bazi svojih članov ter jih uporablja za komunikacijo z menoj, obveščanje o svojih aktivnostih,                    
pošiljanje vabil na dogodke in sodelovanje v društvenih akcijah. Navedene osebne podatke lahko hrani in obdeluje do mojega pisnega preklica.  

 

                                  __________________________  
                        (pristojni finančni urad)  

               

Ime oziroma naziv upravičenca   Davčna številka 
upravičenca  

Odstotek (%) 

Čebelarsko društvo Krka in Zagradec 9 2 7 3 2 1 9 4 0,5 


