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D O N A C I J A  D E L A  D O H O D N I N E  K A R A T E  Z V E Z I  S L O V E N I J E  
    
 
Spoštovani, 
   
V skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije lahko vsak davčni 
zavezanec nameni del dohodnine v višini do 0,5 % tudi društvom, ki se ukvarjajo z 
nepridobitno dejavnostjo in so na seznamu te uredbe. Med njimi je tudi KARATE 
ZVEZA SLOVENIJE. 
 
Donacija dela dohodnine je idealen način s katerim lahko podprete izvajanje športnih 
programov, ne da bi bili s tem sami finančno kakorkoli obremenjeni. Znesek dohodnine, 
ki jo morate letno plačati državi ostane popolnoma enak, če donirate ali ne, saj se 
donacija odšteje od zneska, ki pripade državi. V kolikor nikomur ne namenite dela 
dohodnine, niste nič na boljšem, saj sredstva v vsakem primeru ostanejo državi. 
  
Donacija ni omejena samo na člane zveze, ampak lahko vsak zavezanec donira 
kateremukoli upravičencu s seznama, kar pomeni, da lahko dodatno pomagate Karate 
zvezi Slovenije tako, da sredstva donirajo tudi vaši družinski člani in prijatelji.  
  
Kako lahko donirate del dohodnine? 
  
1. Na svoj finančni urad morate poslati izpolnjen obrazec, ki je priložen dopisu: 
 

Ime oz. naziv upravičenca 
Davčna številka 

upravičenca 
Odstotek (%) 

KARATE ZVEZA SLOVENIJE 5 5 1 6 9 1 4 7 0,5 

 
 
Podpisan obrazec morate poslati po pošti najkasneje do 31.12.2016. 
  
 2.  Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije je možno oddati tudi preko 
sistema eDavki: 
 
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx 
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Karate zveza Slovenije ne prejme podatka kdo je doniral, ker se podatki o tem štejejo za 
davčno tajnost, zato se vam žal ne moremo osebno zahvaliti, se pa zahvaljujemo vsem, 
ki ste in še boste namenili del svoje dohodnine za donacijo naši zvezi. 
  
                                                                                                    
S spoštovanjem! 
 
 
 
                                                                                               dr. Igor Zelinka 
                                                                                               Predsednik KZS 

                                                          
  


