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Svet FIHO sprejel zaključni račun za leto 2012 in stališče o predlogu Zakona o davku od srečk
(Ljubljana, 27. februar 2013) – Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij (FIHO) so se na današnji 5. seji seznanili s Poročilom Nadzornega odbora v zvezi z
zaključnim računom, bilanco stanja in uspeha v letu 2012 in soglasno sprejeli vse tri dokumente.
Prihodki FIHO so lani znašali 25.269.724 evrov, odhodki pa 22.709.515 evrov, kar pomeni, da je bil
presežek prihodkov nad odhodki 2.560.209 evrov. Presežek bo po sklepu Sveta FIHO namenjen
financiranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih
organizacij.
Svet FIHO se je tudi seznanil z oceno trendov gibanja koncesijskih dajatev Loterije Slovenije na
podlagi izbranih podatkov iz strateškega načrta Loterije Slovenije za obdobje 2013-2016 ter
napovedanim negativnimi končnim obračunom koncesijskih dajatev za leto 2012 v višini 1,1
milijona evrov, ki se bo odrazil v mesecu maju 2013.
Člani fundacije so kot eno pomembnejših točk dnevnega reda obravnavali predlog Zakona o davku
od srečk, ki predvideva uvedbo novega, 10-odstotnega davka od prodajne cene srečke. Po predlogu
zakona bodo davčni zavezanci prireditelji klasičnih iger na srečo, ki imajo ustrezno koncesijo – to pa
sta v Sloveniji Loterija Slovenije in Športna loterija.
Uvedba davka od srečk bi za invalidske in humanitarne organizacije FIHO pomenila veliko izgubo
prihodka. Fundacija se namreč financira skoraj izključno iz prihodkov od koncesij, ki jih prejme od
Loterije Slovenije in Športne Loterije. Preliminarni izračuni kažejo, da bi uvedba 10-odstotnega
davka od srečk za FIHO pomenila ne le za 10 odstotkov, temveč kar za 16 do 17 odstotkov nižje
prihodke na leto, kar pomeni okoli 3,4 milijona evrov.
Člani Sveta FIHO so tako soglasno sprejeli sklep, da FIHO nasprotuje nadaljnji obravnavi in
sprejemu zakona o davku od srečk ter direktorju in predsedniku Sveta FIHO naložili, da s sklepom
seznanita pristojne državne institucije in izvedeta dodatne aktivnosti v podporo tega sklepa.

