Spoštovani!
Z veseljem vam sporočamo, da se trije
mladi zdravniki - Jernej A. Lesjak, Staša
Mudrovčič in Alejandro M. Rant - ter mlada
zobozdravnica - Alja Črv -, naslednjega leta v
maju
odpravljamo
na
trimesečno
humanitarno-medicinsko odpravo v Matango na
Madagaskarju. Preden se spustimo na tirnice
bodoče kariere širom zahodnega sveta, bi se radi
odpravili na pot, katere cilj je, da pripomoremo k
boljši kvaliteti življenja prebivalcev vasi Matanga.
To pa nam lahko uspe le z vašo pomočjo.
Naše delo bo potekalo v zdravstvenem
dispanzerju Matanga, v naselju, kjer razen v času
humanitarno-medicinskih odprav ni prisotnega
zdravnika ali zobozdravnika, od najbližje
bolnišnice pa so prebivalci oddaljeni dve do tri ure
naporne vožnje po neurejeni težko prehodni poti.
Ceste so v času ciklonov neprevozne, po drugi strani pa si prevoza in zdravstvene oskrbe
večina prebivalcev ne more privoščiti. Delovali bomo na področju izobraževanja, primarne ter
sekundarne preventive. Zdravili bomo tako akutne, kot tudi kronične, predvsem infekcijske
bolezni kot so malarija, tuberkuloza ali HIV. Posvetili pa se bomo tudi perečim
zobozdravstvenim problemom, tako zdravljenju, kot tudi preprečevanju s promocijo ustne
higiene.
Za uresničitev naših idej, so potrebna znatna finančna in gmotna sredstva, katerih
breme nosimo člani odprave sami. Vašo pomoč potrebujemo za nakup zdravil, medicinskega
materiala, cepiv, viz in letalskih kart, zato se na vas obračamo s prošnjo za donacijo. Ta je
lahko tudi v obliki zdravstvenega materiala in zdravil. Vsa zbrana sredstva bodo porabljena
izključno v humanitarno-medicinske namene. Porabo je razvidna v priloženem finančnem
načrtu in jo nadzira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Eden izmed načinov podpore
naši odpravi je tudi namenitev dela dohodnine, do katerega so upravičene vse fizične osebe,
ki so davčni zavezanci. Za zbiranje dohodnine smo člani odprave pooblastili Zavod Sv.
Rafaela Vransko, ki bo v našem imenu zbiral dohodnino in jo bo po nakazilu s strani
Finančne uprave nakazal na naš račun. Za vašo donacijo se Vam iskreno zahvaljujemo.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

(poštna številka, ime pošte)
(davčna številka)

(pristojni finančni urad)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO,
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA
DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do
0,5% 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 in reprezentativnih sindikatov. Za
splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in
drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim
zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali
določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka
se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za
donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni
strani Finančne uprave Republike Slovenije:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine,
seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na
zapisnik pri davčnem organu.
Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se
dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

