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Spoštovane kolegice in kolegi, to lahko storite le še do konec leta 2017
Zakon o dohodnini – Zdoh-2 je v svojem 142. členu uvedel možnost, da davčni zavezanci
(rezidenti Republike Slovenije) lahko del dohodnine, odmerjene po tem zakonu od
dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih
namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.
Zakon o dohodnini tako v 1. odstavku 142. člena davčnim zavezancem (fizičnim osebam)
tako daje možnost, da največ 0,5 % svoje obračunane letne (in že plačane) dohodnine)
lahko namenijo upravičencem, ki so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za
donacijo.
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – SKEI je reprezentativni sindikat in zato
možni upravičenec do vaše donacije.
V kolikor ocenjujete, da je SKEI s svojim dosedanjim delom oziroma aktivnostmi opravičil
vaše zaupanje lahko 0,5 % dohodnine, ki ste jo v posameznem letu morali plačati državi,
namenite naši organizaciji. Vse kar morate storiti je, da izpolnite in podpišete priloženo
»Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije« in jo vrnete vašemu predsedniku
sindikalne podružnice SKEI.
Takšno zahtevo lahko izpolnijo tudi vaši družinski člani, ki so davčni zavezanci – in niso člani
sindikat SKEI.
Davčni organ bo moral upoštevati vse zahteve, ki mu bodo dostavljene do konca tega leta.
Prepričani smo, da bo SKEI Slovenije prejeta sredstva iz naslova vaše donacije v višini 0,5 %
dohodnine uporabil namensko za realizacijo programskih nalog, ki bodo v korist vsem
članom našega sindikata.
Za vašo pozitivno odločitev se vam najlepše zahvaljujemo. Lep sindikalni pozdrav !
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