Članarina 2018
Taborniško leto je že v polnem zamahu in s tem pride tudi čas plačila članarine. Znesek v višini
35,00 € na člana (oz. 30,00 € na vsakega naslednjega družinskega člana), je bilo potrebno nakazati
na rodov TRR do konca leta 2017. V kolikor tega še niste storili, vas prosimo, da ustrezen znesek
poravnate do 20. 2. 2018 in s tem omogočite nemoteno delovanje rodu, si s tem zagotovite članstvo
v Zvezi tabornikov Slovenije ter brezplačno naročnino na revijo Tabor. Plačana članarina je tudi
pogoj za obiskovanje taborniških srečanj in akcij.
Koda namena: ADMG
Namen: ČLANARINA18 - Ime in Priimek člana
Znesek: = 35,00 € (30,00 € za vsakega naslednjega družinskega člana)
Datum plačila: 20. 2. 2018
BIC banke prejemnika: BAKOSI2X
TRR: SI56 1010 0004 6961 963
Referenca: SI 00 0000
Prejemnik: Društvo tabornikov ROD KRAŠKIH J'RT
Kosovelova ulica 6/a
6210 Sežana

Donacija dela dohodnine
V kolikor bi radi naš rod še dodatno finančno podprli, brez da bi zato odšteli denar, bomo zelo
veseli, če tudi letos izpolnete priložen obrazec in nam namenite del dohodnine in nam tako
pomagate ustvarjati boljši svet.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD
KRAŠKIH J'RT

V/Na _____________________,

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

9 2 0 3 0 7 9 3

dne_________________

_________________________
podpis zavezanca/ke

Navodilo: 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 na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na
zapisnik pri davčnem organu. Zahtevo lahko pošljete tudi po pošti. Davčni organ upošteva veljavne
zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.
Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Pozor: za pošiljke
poslane z navadno pošto se upošteva dan prispetja v urad, pošiljke poslane pred in med prazniki pa lahko
zakasnijo. Za priporočene pošiljke velja poštni žig.

