1 % DOHODNINE
Zakon o dohodnini omogoča davčnim zavezancem, da sami odločate,
komu boste namenili do 1–odstotni delež odmerjene dohodnine,
ki ga država namenja za financiranje upravičenih ustanov.
Davčni zavezanci lahko del dohodnine, ki ga od vas v vsakem primeru
vzame država in ne pomeni nikakršne dodatne davčne obremenitve,
preusmerite v donacijsko podporo upravičenim organizacijam.
Med upravičenci za ta del dohodnine je tudi
Zavod sv. Stanislava (dav. št. 13707787).

Sami lahko odločimo,
za kaj se bo uporabilo 1 % naše dohodnine!
Če se do sedaj še niste odločili za namenitev dela dohodnine,
lahko to storite kadarkoli. Prav tako lahko vedno spremenite svojo odločitev.
Vaša odločitev bo pripomogla,
da bomo v Zavodu sv. Stanislava lahko še naprej razvijali
različne šolske in obšolske dejavnosti,
s katerimi bogatimo vzgojno-izobraževalni proces otrok in mladih
na Škofijski klasični gimnaziji, v Jegličevem dijaškem domu,
Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, glasbeni šoli ter v Vrtcu Dobrega pastirja. Z vašo
pomočjo bomo otrokom in mladim lahko omogočili
čim bolj celostni osebnostni razvoj.
Vaša odločitev za vas ne predstavlja nobene dodatne finančne obremenitve.
Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite priloženi obrazec.
Hvala vsem, ki ste se že odločili, in hvala vsem, ki se boste odzvali temu vabilu.

Do kdaj lahko izrazim svojo odločitev?

- 31. december tekočega leta je rok za oddajo Zahteve za
namenitev dela dohodnine za donacije za tekoče leto. (V letu 2021
do 31. maja 2021.)

Kako lahko izrazim svojo odločitev?

1. Izpolnite priloženi obrazec zahteve, ga odrežite in dostavite
(pošljete) v Zavod sv. Stanislava. Da bo vaša zahteva upoštevana
še za tekoče leto, morate to storiti najkasneje do 25. 5. (obvezno
vpišite pristojni davčni urad in izpostavo).
Če boste obrazec pošiljali po pošti, dodajte znamko in po robovih
zalepite s samolepilnim trakom.
2. Na spletni strani davčne uprave (edavki.durs.si) lahko dobite
obrazec Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije. Na
isti spletni strani lahko svojo zahtevo izrazite v elektronski obliki.
Vnesite davčno številko Zavoda sv. Stanislava (13707787) ter vpišite
odstotek (največ 1 %).
3. Elektronska verzija obrazca in razlaga sta dosegljivi tudi na
spletni strani zavoda: https://www.stanislav.si/dohodnina/
IZRAŽENA ODLOČITEV VELJA ZA DAVČNO TAJNOST.

Iskrena hvala vsem, ki na najrazličnejše načine izkazujete podporo Zavodu sv.
Stanislava. Njegova zgodovina je polna mnogih dobrotnikov, brezkaterih ne bi
bila mogoča njegova ustanovitev leta 1905,njegova obnova in ponovno odprtje
leta 1993 in njegovo nemotenodelovanje ves ta čas. Vsak vaš trud in vsi darovi nas
zavezujejo k odgovornemu izvajanju našega poslanstva.
Posebna hvala vsem, ki se boste odzvali temu vabilu in z deležemsvoje dohodnine
v bodoče pomagali zavodu in ga na ta način finančno podpirali.
Bog vam povrni!
mag. Anton Česen, direktor

Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid



PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

__________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca



ZAVOD SV. STANISLAVA

Davčna številka upravičenca

1 3 7 0 7 7 8 7

V/Na _____________________, dne_________________

Odstotek (%)

1

__________________________
podpis zavezanca/ke

Prilepite
znamko.

Zavod sv. Stanislava
Štula 23
1210 Ljubljana Šentvid

