0,5 % JE ZA NAS TABORNIKE

Dragi član, draga članica Rodu Rožnik, spoštovani starši
Gotovo veste, da lahko 0,5 % svoje dohodnine, ki sicer ostane v državni blagajni,
namenite različnim nevladnim organizacijam, ki jim je država priznala status
organizacij, upravičenih do dela dohodnine. V letu 2011 smo ta status pridobili tudi
v Rodu Rožnik.
S svojo donacijo nam lahko pomagate uresničiti
našo veliko željo – posodobiti taborniško hišico, kjer
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se z otroki tedensko srečujemo, se učimo in
tem, ali boste 0,5 %
ustvarjamo. Poleg hišice pa si želimo tudi nove
dohodnine pustili državi šotore, ki bi nam omogočili izvedbo še mnogo
nepozabnih taborniških taborjenj.
ali pa jo boste namenili
nam – izberite nas. :)

Z vašim prispevkom bo naše delovanje tudi finančno
trdnejše, naše vzgojno delo bolj kakovostno, naši
vodniki, vodje in člani pa bolje usposobljeni in pripravljeni na taborniške in
življenjske izzive.
Prosimo vas, da nam namenite 0,5 % dohodnine in s tem prispevate k rasti in
uspešnejšemu delovanju našega rodu. Ta del svoje dohodnine (po 0,1 % do skupne
vsote 0,5 %) lahko seveda namenite več organizacijam po lastni izbiri. Priložili smo
obrazec za donacijo dela dohodnine. Izpolnjen obrazec lahko do 21. decembra
pošljete s priloženo kuverto na naš naslov, lahko pa ga pošljete tudi direktno na
DURS. Izpolnjen obrazec lahko tudi predate vodniku/vodnici svojega otroka. Za
kakršnokoli vprašanje, dodaten obrazec, pokličite telefonsko številko: 041/260-562
(Urša Novak) ali 041/830-100 (Klemen Martinis).
Če imate digitalno potrdilo, lahko obrazec za donacijo dela dohodnine uredite tudi
s pomočjo spletne strani http://edavki.durs.si . Veseli bomo, če boste priloženi
obrazec fotokopirali in ga posredovali tudi svojim prijateljem in sodelavcem.
Razlaga DURS-a:
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=579&sid=1367

Dodatni obrazec:
rr.rutka.net/Dohodnina2016.pdf

Za prijaznost se vam vnaprej zahvaljujemo.
Taborniški ZDRAVO!

taborniki Rodu Rožnik

Društvo tabornikov Rod Rožnik
Pržanjska 10 b, 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://rr.rutka.net
Davčna številka: 22893130
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