Namenite del dohodnine Inštitutu za nutricionistiko
Vsak zavezanec za plačilo dohodnine v Sloveniji se lahko odloči, da podpre delovanje katero od
slovenskih neprofitnih organizacij in ji nameni do 0,5 % dohodnine. Če se za donacijo dohodnine ne
odločite, se delež dohodnine vrne v Proračun RS. Donacija za vas ne predstavlja nobenih stroškov.
Podprite preverjanje kakovosti prehranskih dopolnil v Sloveniji
Na Inštitutu za nutricionistiko že preko deset let izvajamo različne programe in projekte s področja
raziskovanja in ozaveščanja na področju prehrane in javnega zdravja, donirane dohodnine pa bomo
usmerili v izvajanje programa preverjanja kakovosti prehranskih dopolnil.
Nekatere skupine ljudi morajo namreč prehrani dodajati posamezna hranila, zato je njihovo zdravje
odvisno od kakovosti takšnih izdelkov. Za mnoge je tako npr. jeseni in pozimi priporočljivo dodajanje
vitamina D, vegani in nekateri starejši odrasli morajo dodajati vitamin B12, nosečnice dodajajo folno
kislino in podobno. Na nas se obračajo prebivalci z vprašanji, katera prehranska dopolnila imajo
preverjeno sestavo, ter celo želijo naročiti (plačati) analizo prehranskih dopolnil, ki so jih kupili. Da vam
bomo lahko pomagali z zanesljivimi nasveti, smo se odločili za izvajanjem programa preverjanja
kakovosti prehranskih dopolnil, ki ga lahko podprete z vašo donacijo. V okviru programa bomo na
tržišču kupovali izdelke, jih analizirali, ter vas obveščali, v katerih izdelkih je bila vsebnost aktivne
sestavine skladna z navedbami proizvajalca.
Vse, kar morate storiti je, da izpolnite in natisnete spodnji obrazec ter nam ga pošljete na Inštitut za
nutricionistiko, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, da ga bomo posredovali na pristojen davčni urad.
Lahko pa obrazec pošljete tudi sami, neposredno na vašo izpostavo davčnega urada.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Ime in priimek davčnega zavezanca:
Naslov (ulica, hišna št):
Poštna številka in kraj:
Davčna številka:
Pristojni davčni urad (izpostava):
ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije
Naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO

50465856

0,5%

V _____________________, dne: ______________________, Podpis: _________________________

Hvala, ker ste namenili 0,5% vaše dohodnine Inštitutu za nutricionistiko.
S podatki bomo ravnali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Obrazec pošljite na naslov Inštitut za
nutricionistiko, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana.

