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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

Uporaba potrjenih vezanih knjig računov obvezna od 31. 1. 2015 dalje 

GOTOVINSKO POSLOVANJE –nadomestek paragonskih blokov 
 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (Uradni list RS, 
št. 2/2015) predpisuje obliko in format vezane knjige računov ter vsebino obrazcev 
računov, ki jih bo potrebno uporabljati za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju 

od vključno 31. januarja 2015 dalje, kadar zavezanec prejme plačilo v gotovini in 
ne izda računa z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki 

izpolnjuje pogoje iz 38. člena Zakona o davčnem postopku. 

Zavezanci za davek, ki bodo od vključno 31. januarja 2015 za izdajo računov pri 

gotovinskem poslovanju uporabljali  vezano knjigo računov, morajo pred prvo 
uporabo le-tega potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije.  

Zavezanci, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih 
vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, morajo tudi potrditev 

vezane knjige računov izvesti preko portala eDavki, ostali zavezanci pa lahko 
potrditev izvedejo bodisi osebno na finančnem uradu, bodisi elektronsko preko 

portala eDavki. 

 

Obrazec vezane knjige računov bomo založili in bo na zalogi po 28.1.2015.   
 

Zavezanci lahko za gotovinsko poslovanje obstoječe (nepotrjene) obrazce 
paragonskih blokov uporabljajo še do vključno 30. 1. 2015.  
 

Za negotovinsko poslovanje pa lahko zavezanci še vedno uporabljajo 
samokopirne obrazce računov.  
 

                        2.  

2. Novosti na področju napovedi za odmero dohodnine v letu 2015 
 

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 95/2014 z dne 29.12.2014 
objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero 
akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka 

iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, s katerim se vsebinsko 

spreminja obrazec:   
 

7,255 Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve 

vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov 
(MF - DURS obr. DOHKAP št. 4)  

 
Rok za oddajo: do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto 
 

Obstoječa zaloga obrazcev je VELJAVNA, vendar je potrebno zamenjati vložni 

list – priloga 7,255e. 
Novi obrazci bodo na zalogi konec januarja 2015.  
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Na Ministrstvu za finance se pripravljajo vsebinski popravki obrazca:  
 

7,253 Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite 

pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter 
drugih državah članicah EU  

(MF - DURS obr. DOHKAP št. 2)  
 

Rok za oddajo: do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, več informacij 

sledi. 
 

Vsebinsko nespremenjena sta obrazca:  
 

7,241 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem  

(MF - DURS obr. DOHPREM št. 1)  
 

Rok za oddajo: do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto  

 
7,160 Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za 

pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, za fizične osebe, 
ki niso samostojni podjetniki posamezniki 

TRO – A 
 

Upravičenci zahtevek za vračilo trošarine predložijo do 31. marca tekočega leta 
za preteklo leto. 

 
3. Podjemna pogodba                            Obr. 5,100 

 

Z zunanjo sodelavko iz Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 

smo vsebinsko spremenili obrazec: 
 

5,100 Podjemna pogodba (pogodba o delu, delovršna pogodba)   
A4 format, ovoj + 2 samokopirna seta (1+2) 

  

Stari obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog, novi bodo na zalogi konec 

meseca januarja 2015.  
 

 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo  

(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani 

http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 

 

Ljubljana, 12. 01. 2015 

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

  za področje tiskovin 
 

 Petar Petrović  
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