Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

PRILOGA 9

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE (52. þl. ZDoh-1)
Za obdobje od _________________ do ________________
PODATKA POD ZAP. ŠT. 15.9 in 15.10 OBRAýUNA
Podatki v zvezi z izplaþili po 1. in 2. odst. 52. þl. ZDoh-1
Zneski v tolarjih brez stotinov

Zap.
št.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Skupaj

Namen donacije
2
Humanitarni nameni
Dobrodelni nameni
Znanstveni nameni
Vzgojno-izobraževalni nameni
Športni nameni
Kulturni nameni
Ekološki nameni
Religiozni nameni

Znesek donacij v davþnem
obdobju
3

Kontrolni podatek – 0,3 odstotka
obdavþenega prihodka davþnega
obdobja zavezanca
4

Kontrolni podatek – znesek
trikratne povpreþne meseþne
plaþe na zaposlenega pri
zavezancu
9 Izplaþila politiþnim strankam
Izplaþila reprezentativnim
10 sindikatom
Skupaj
V siva polja se podatki ne vpisujejo.

_________________________________
Kraj in datum

MF-DURS obr. DOHDEJ št.11

___________________________
Podpis zavezanca

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 9
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE
(Zap. št. 15.9 in 15.10 obraþuna)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 15.9 ali 15.10 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje v tolarjih brez stotinov.
V prvi del tabele se vpišejo podatki v zvezi z izplaþili v skladu s 1. odst. 52. þl. ZDoh-1, to je
izplaþili v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne,
športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le za takšna izplaþila rezidentom Slovenije,
ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, in glede na namen
donacije. V drugi del tabele pa se vpišejo podatki v zvezi z izplaþili v skladu z 2. odst. 52. þl.
ZDoh-1, to je izplaþili v denarju in naravi politiþnim strankam in reprezentativnim sindikatom.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka.
Stolpec 2 – Namen donacije
V stolpcu 2 je predhodno natisnjen namen donacije v skladu s 1. odst. 52. þl. ZDoh-1.
Stolpec 3 – Znesek donacij v davþnem obdobju
Vpiše se seštevek donacij, ki jih je zavezanec izplaþal (v denarju in/ali v naravi) v davþnem
obdobju, in to po posameznih namenih.
Stolpec 4– Kontrolni podatek
V zadnjo vrstico se vpiše kontrolni podatek.
V prvem delu tabele (zap. št. od 1 do 8) se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni 0,3
odstotka obdavþenega prihodka davþnega obdobja zavezanca, v drugem delu tabele (zap. št. 9 in
10) pa se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni trikratno povpreþno meseþno plaþo na
zaposlenega pri zavezancu v davþnem obdobju.
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