
Na spletni strani DURS lahko preberemo 

tudi tole (citiramo):

Pred leti smo pričeli z zbiranjem 

podpisnikov tega obrazca, ki je takrat 

določal največ 0,5 % dohodnine, ki smo jo 

lahko namenili enemu ali do največ petimi 

upravičencem. Ker pa je v zadnjem 

obdobju ta meja povišana na 1 %, je treba 

VSE dosedanje že poslane obrazce 

popraviti na ta višji znesek. Če tega ne 

storimo, bo znesek žal polovico nižji, kot 

bi lahko bil. Zato vas ponovno prosimo, če 

lahko med sorodniki in prijatelji poiščete 

takšne, ki plačujejo dohodnino (predvsem 

da prejemajo plačo). 

„Davčni zavezanec rezident lahko 

zahteva, da se do 1 % dohodnine, 

odmerjene po zakonu, k i  ureja 

dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v 

letno davčno osnovo, nameni za 

financiranje upravičencev do donacij, ki 

so nevladne organizacije, politične 

stranke, reprezentativni sindikati ter 

registrirane cerkve in druge verske 

skupnosti. V kolikor je odmerjena 

dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek 

donacije 0 EUR“.

Filatelistična zveza Slovenije je že nekaj let na seznamu tistih, ki jim davkoplačevalci 

lahko namenijo del dohodnine za donacijo. Lansko leto smo na ta način pridobili 

okoli 1000 €. S tem zneskom npr. je pokrit nekaj več kot 1 številka naše revije Nova 

filatelija.

24 Nova filatelija – Letnik XXXVII

Namenitev dela dohodnine za donacije

Na FZS pričakujemo izpolnjene obrazce 

najkasneje do 10. decembra 2021, da 

bodo veljali že za to leto. Zbrane osebne 

podatke bomo varovali v skladu z 

zakonom.

v PDF obliki. Pravilno izpolnjenega lahko 

pošljete na najbližji Davčni urad (Brežice, 

Celje, Dravograd, Hrastnik, Kočevje, 

Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska 

Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, 

Postojna, Ptuj in Velenje). Lahko pa jih 

pošljete tudi na naslov FZS, Čopova 11, 

P.P. 1584, 1000 Ljubljana.

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/op

enportal/CommonPages/Opdynp/Pag

eD.aspx?category=namenitev_dela_d

ohodnine_fo 

Obrazec, ki je objavljen na naslednji 

strani, lahko kopirate in izpolnite, lahko pa 

ga najdete tudi na spletni strani:

Računamo na to, da bodo vsa društva 

aktivno pristopila k pridobivanju tistih, ki 

plačujejo dohodnino, da bi ta 1 % namenili 

za delovanje FZS. Kot nagrado bo 

društvo za vsak izpolnjen obrazec, ki bo v 

roku poslan na FZS, prejelo po 1 esej.

IZPOLNITE OBRAZEC
in namenite 1% dohodnine

za delovanje FZS



Številka 3/2021 25

Filatelistična zveza Slovenije 2 5 1 2 8 8 6 8 1 %
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