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Ljubljana, 04. 04. 2007

INFORMACIJE SZS 46 /07
UREDBA O NAMENITVI DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
Vlada RS je v četrtek 22. marca na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini sprejela Uredbo o
namenitvi dela dohodnine za donacije, katere sestavni del je tudi seznam upravičencev do
donacij. Trenutno je na seznamu okoli 1000 upravičencev s področja šport – zvez in društev, ki
delujejo v javnem interesu. Upravičenci pa bodo vsa društva, ki bodo ali pa že imajo odločbo da
delujejo v javnem interesu.
Vlada RS bo vsako leto, na predlog Ministrstva za finance določila seznam upravičencev do 31.
julija za leto. Za katero se odmernja dohodnina. V prehodnem obdobju – torej za leto 2007, bo
veljal že objavljeni spisek, ki pa se bo dopolnjeval do 30. 09. 2007. V kolikor še nimate statusa
društva v javnem interesu, čimprej začnite postopek za njegovo pridobitev na Ministrstvu za šolstvo
in šport, kjer dobite tudi vse informacije o potrebnem gradivu, ki ga priložite vlogi.
Vsak davčni zavezanec, ki je rezident RS v skladu z Zakonom, ki ureja dohodnino, lahko do 0,5 %
brutto davčne napovedi donira upravičencu, torej društvu in to navede v predizpolnjeni davčni
napovedi (obrazcu), katerega bomo davčni zavezanci oddali do 30. 04. 2007. Namenitev dela
dohodnine za donacije se bo prvič uporabila pri odmeri dohodnine za leto 2007, zavezanci za
dohodnino pa bodo lahko svojo zahtevo za namenitev dohodnine določenemu upravičencu navedli
že v obrazcu napovedi za odmero dohodnine 2006.
Zato pozivamo vse članice SZS, da o tej dodatni možnosti financiranja vaših programov
obvestite svoje člane in izpeljete vse potrebno za pridobitev statusa društva v javnem interesu.
KVALIFIKACIJE ZA II. LIGO Z ZRAČNIM OROŽJEM
Strokovno tehnična komisija SZS za puško in pištolo je na prošnjo organizatorja državnega
prvenstva za najmlajše kategorije SD Železniki, spremenila termin kvalifikacij za II. lige z zračnim
orožjem, tako da bodo kvalifikacije izvedene v istem terminu kot bo organiziral državno prvenstvo.
Kvalifikacije za II. ligo bodo v soboto 21. 04. 2007 ob 16. 00 ali v nedeljo 22. 04. 2007 ob 10.00.
Termin bo določen po končanem razpisnem roku prijav za DP gledena število prijavljenih
udeležencev DP. O točnem terminu vas bo obvestil organizator SD Železniki.
Kvalifikacij se udeležijo 1. in 2. uvrščene ekipe tretjih lig z zračno puško in pištolo. V primeru
njihove odpovedi pa naslednje uvrščene ekipe. Vodje tretjih lig naj končne rezultate čimprej
posredujejo na SZS.
Športni pozdrav!
Sekretar SZS:
Savo Strmole

