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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA
DONACIJE

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko
davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino,
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij.
Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije,
politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan
31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena ZDoh-2.
Ne glede na drugi odstavek 142. člena ZDoh-2 so upravičenci do donacij za namenitev dela dohodnine:
– za leto 2020 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu
z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v
javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter – za leto 2021
tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020, in imajo v skladu z zakonom, ki
ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.
Za nevladne organizacije se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja
nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.
Za politične stranke, reprezentativne sindikate ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti se
štejejo subjekti, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, reprezentativne sindikate
oziroma versko svobodo, status politične stranke, reprezentativnega sindikata oziroma registrirane
cerkve in druge verske skupnosti.

Določitev in objavo seznama upravičencev do donacij, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, ureja
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, trenutni seznam (z imenom oziroma nazivom
upravičencev in davčno številko) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/ in bo za
odmerno leto 2020 dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maju 2021
Zahtevo vložijo zavezanci, ki svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niso podali in zavezanci,
ki želijo že dano zahtevo preklicati ali spremeniti.
Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni do odstotka dohodnine.
Posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene
dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%,
0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.
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 prejeme novo zahtevo ali preklic
zahteve.
Z Uredbo o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 203/20)
FURS pri izplačilu donacije upravičencem do donacij iz namenitve dela dohodnine, ki so upravičenci za
leto 2020, upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. maja 2021.
Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so ji predložili rezidenti
v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije, ki so veljavne na dan uveljavitve
ZIUPOPDVE, to je na dan 31.12 2020 se podvojijo, razen če rezident svojo zahtevo spremeni.

