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Številka: GZS-12/2021
Datum: 22. 1. 2021
GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS
Zadeva: NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE - SPREMEMBE
Spoštovani.
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni
list RS, št. 203/2020) določa, da lahko zavezanec za letno odmero dohodnine zahteva, da se do 1 % od
odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencev do donacij, med katerimi so tudi vse
gasilske organizacije (prej je bilo to 0,5%). Omenjena novost se uporablja že za odmerno leto 2020.
Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni do odstotka dohodnine.
Posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene
dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%,
0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.
Na podlagi vprašanj, ali bodo zavezanci zaradi zakonske spremembe višine % dela dohodnine za
donacije morali na FURS vložiti nove zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, FURS
pojasnjuje, da ne. Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so
ji predložili rezidenti v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije, ki so veljavne na
dan uveljavitve ZIUPOPDVE, to je na dan 31.12.2020, se podvojijo, razen če rezident svojo zahtevo
spremeni.
Z Uredbo o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 203/2020)
pa je določeno, da FURS pri izplačilu donacije upravičencem do donacij iz namenitve dela dohodnine,
ki so upravičenci za leto 2020, upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. maja 2021.
Torej je rok za oddajo zahtevkov za namenitev dohodnino podaljšan do 31.5.2021.

O možnostih doniraja dohodnine preko spletne platforme smo vas veliko obveščali, lahko pa zavezanci
namenijo donacijo dohodnine tudi preko FURS:
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=nameni
tev_dela_dohodnine_fo

Gasilske zveze prosimo, da obvestite tudi svoja gasilska društva.

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
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