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Ljubljana, 14. 12. 2016

Spoštovani,
Slovenska demokratska stranka je stranka z najdaljšo demokratično tradicijo v Sloveniji. V
tem času je dokazala, da dela v dobro ljudi, da ima kakovosten program in sposobne ljudi, ki
ga izvajajo.
Za kakovostno delo pa so vedno potrebna tudi določena finančna sredstva, pri čemer lahko
veliko pripomorete tudi Vi, ne da bi dodatno obremenili Vaš družinski proračun. V skladu s
142. členom Zakona o dohodnini lahko namreč vsi davčni zavezanci zahtevamo, da se do
0,5% dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje
splošno koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih
sindikatov. Del dohodnine, ki bi ga namenili SDS, ne povečuje Vaše davčne obveznosti, le del
davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejela naša stranka, kar nam v veliki meri
olajša poslovanje.
V Slovenski demokratski stranki smo kot upravičenec navedeni v Uredbi o namenitvi dela
dohodnine za donacije v seznamu na spletni strani Davčne uprave (stran 39)
(http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-057-02653-OB~P001-0000.PDF).
V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da do
konca izpolnite obrazec v priponki in ga pošljete oz. osebno oddate na Vaš pristojni davčni
urad, kjer Vam bodo v prihodnjem letu izdali dohodninsko odločbo.
Zahtevo lahko oddate tudi popolnoma brezplačno preko sistema eDavki na spletni strani
http://edavki.durs.si ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu.
Rok za oddajo obrazca je 31. 12. 2016.
Kolikor ste zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo SDS oddali v prejšnjem letu
oz. je upoštevana v dohodninski napovedi 2015, le te ni potrebno ponovno oddajati.
Originalni obrazec in navodila DURS-a so na voljo na spletni strani e-uprave http://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1242. Ker le-ta trenutno ne deluje, Vam obrazec
pošiljamo v priponki.

Kolikor boste imeli v zvezi s tem kakršnakoli dodatna vprašanja, Vas prosimo, da se obrnete
na računovodski oddelek na sedežu SDS v Ljubljani na tel.: 01 / 43-45-455, e-pošta:
racunovodstvo@sds.si.
Iskreno se Vam zahvaljujemo.
Z lepimi pozdravi,
SDS Oddelek za finance

