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Vabilo k namenitvi dela dohodnine
Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih ter na ta način pomagati graditi boljši svet. To
uresničujemo s pomočjo mladih, ki so se odločili postati prostovoljci v naši organizaciji in ki vlagajo
svoj prosti čas, znanje, energijo in pogosto tudi materialna sredstva za to, da bi mlajšim od sebe
zagotovili otroštvo, polno lepih spominov, ter lepšo prihodnost.
Društvo tabornikov rod XI. SNOUB deluje v skladu s tem poslanstvom. Med drugim imamo zato status
organizacije, ki deluje v javnem interesu. Status pomeni tudi, da se uvrščamo na seznam upravičencev
do donacij iz naslova dohodnine.
Zakaj prispevati dohodnino nam?
Kljub energiji zagrete ekipe vodnikov in varčnemu delovanju našega društva, nam za dolgoročne
načrte pogosto zmanjka finančnih sredstev. Spoprijemamo se z vprašanjem, kako kupiti nove šotore,
saj tudi ti nekoč popustijo kljub rednemu vzdrževanju. En šotor (pravimo mu "Savica") stane približno
400 € in če pomislite na čudovit razgled na taborni prostor, ki ga krasi približno dvajset takšnih šotorov,
lahko razumete, zakaj ta projekt ni preprost za realizacijo. S pomočjo donacij iz naslova dohodnine se
bomo lahko približali temu prizoru.
Kaj to pomeni za vas?
Davčni upravičenci in študenti, ki boste presegli dohodninsko olajšavo, lahko del dohodnine (0,1–0,5%)
namesto državi namenite organizacijam z omenjenim statusom. To vas nič ne stane, saj bi bila sicer ta
sredstva namenjena državnemu proračunu.
Kako to poteka?
Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov, potrebno je zgolj izpolniti
obrazec, ki smo ga priložili temu dopisu. Oddate oz. pošljete ga na pristojno davčno upravo, v isti
kuverti lahko priložite obrazce vseh družinskih članov. Oddati ga je potrebno do konca koledarskega
leta in ga ne bo potrebno oddajati znova naslednje leto, razen, če si premislite in to sporočite na
davčno upravo.
Več informacij si lahko preberete na www.taborniki.si/dohodnina.
Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo,
če se boste odločili podpreti naše društvo.
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