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Pomagati drugemu, pomeni bogatiti sebe!

PGD ŠKOFJA VAS

Namenite del dohodnine za PGD Škofja vas
Davčni zavezanci lahko do pol odstotka odmerjene dohodnine namenimo humanitarnim in 
drugim organizacijam po svoji izbiri. To pomeni, da lahko razpolagamo z delom dohodnine, 
ki bi sicer pripadel državnemu proračunu. S svojim prispevkom, ki nas nič ne stane, lahko 
pripomoremo k delu organizacij, katerih poslanstvo nam je blizu.

Pomagajte nam z delom dohodnine, da lahko mi pomagamo vam.
Namenite del dohodnine (do 1%).

Ta sredstva za zavezance ne pomenijo nobenih dodatnih stroškov, ampak se 1% odmerjene dohodnine nameni 
točno določenemu upravičencu in ne v državni proračun.

To plemenito dejanje je povsem preprosto. Izpolnite priloženi obrazec in nam ga pošljite na naslov:

PGD Škofja vas, Škofja vas 8, 3211 Škofja vas

Obrazec lahko pošljete ali osebno oddate tudi neposredno na pristojnem davčnem uradu ali preko sistema eDavki.

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.  

Gasilke in gasilci PGD Škofja vas

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

V/Na                                                                   , dne

     

     podpis zavezanca/ke

Ime oziroma naziv 
upravičenca

Davčna številka upravičenca Odstotek (%)

Prostovoljno gasilsko 
društvo Škofja vas

9 4 2 0 4 4 9 7

PGD ŠKOFJA VAS 
Škofja vas 8
3211 Škofja vas

Za vse informacije smo vam na voljo
na tel.: 041 763 146 ali na 
e-mail: pgd.skofja.vas @gmail.com
ali izpolnite obrazec preko spleta

www.pgd-skofja-vas.si

Izpolnite obrazec s svojimi podatki in 
podpišete, nato pa odnesite ali pošljite 
na svoj finančni urad. Lahko pa ga 
izpolnjenega in podpisanega pošljite  ali 
prinesite v PGD Škofja vas in ga pošljemo 
namesto vas. Če ste lastniki digitalnega 
potrdila, lahko to storite tudi preko spleta, 
in sicer na spletni strani eDavki.

P O D A R I T E
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