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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

1.   Obr. 7,271  Komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov 
 

V kompletu obr. 7,271 je pri obrazcu 7,210 prišlo do napake v naslovu obrazca: 
 

V naslovu tega obrazca piše: 
12. POPISNI LIST terjatev do kupcev..... 
 

Moralo bi pisati: 
12. POPISNI LIST obveznosti do kupcev..... 
 

Ves ostali del obrazca je vsebinsko pravilen. 
 

Takoj, ko smo ugotovili napako smo obrazec zamenjali, vendar je bil del naklade že na trgu. 
 

Po razgovoru z odgovornim na DURS bodo obvestili svojo mrežo izpostav, da ne bo 
zavračanja pri oddaji obrazca.  
 

Eventuelne reklamacije kupcev naj se rešuje s predlogom, da vlagatelji prečrtajo besedo 
terjatev in napišejo obveznosti. 
 

2.   Oddaja letnih poročil malih samostojnih podjetnikov 
 

V sodelovanju z agencijo AJPES vas obveščamo naslednje: 
 

V kompletu letnih poročil, ki jih morajo oddati mali samostojni podjetniki za leto 2003 so 
naslednji obrazci: 
7,49  PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan ____ leta (Priloga 6A) 
7,48  PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od 1.1. do 31.12. ___ 

(Priloga 6B)  
7,51d  IZJAVA O UPORABI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA ZA LETO ______ 

(Priloga 5). 
 

3.   Program za izračun in izpis dohodnine za leto 2003 
 

Tudi letos bomo pripravili Program za izračun in izpis dohodnine za leto 2003, ki je 
prilagojen za izpis le na obr. 7,201 DZS, d.d.. 
 

Program bo na voljo v dveh oblikah:  
• na disketi - obr. 7,201 d, cena z DDV je 560,00 SIT 
• na spletni strani DZS, d.d. (http://alea.dzs.si), program je brezplačen. 

 

Program za izračun DOHODNINE 2003 bo pripravljen takoj po objavi dohodninske lestvice 
- predvidoma po 23. februarju 2004. 
 

Naročate lahko le pakirno enoto - v paketu je deset disket. 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in    
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali           
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 09. 2. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 


