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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

DZS, d.d., Založništvo tiskovin je na osnovi Uradnega lista št. 129 z dne 3. 12. 2004 in 
dogovora z DURS založilo sledeče davčne obrazce: 
 

1.   Napoved za odmero dohodnine 
 

7,201  DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (slovenski jezik) 
7,201a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine  

(slovenski jezik) 
 

Stari obrazci so NEVELJAVNI   in jih je potrebno odpisati.  
 

Obrazci bodo uporabnikom na razpolago po 3. januarju 2005.  
 
7,201/1 DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (ital. – slov. jezik) 
7,201/1a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine  

(ital. – slov. jezik) 
 

7,201/2 DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (madž. – slov. jezik) 
7,201/2a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine 

(madž. – slov. jezik) 
 

Stari obrazci so NEVELJAVNI   in jih je potrebno odpisati.   
 

Obrazci bodo uporabnikom na razpolago po 10. januarju 2005  
 

2.   Komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov  
 

7,271   Komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov  
 

Komplet vsebuje naslednje obrazce (skupaj jih je 17): 7,202, 7,211a, 7,211b, 7,204, 
7,206, 7,205, 7,207, 7,207a, 7,207b, 7,207c, 7,207č, 7,203, 7,209, 7,210, 7,208, 7,202b, 
7,202c  
 

V kompletu je spremenjen samo obrazec 7,202, ostali so nespremenjeni.  
 

Komplet 7,271 bo davčnim zavezancem na razpolago po 3. januarju 2005. 
 

3.   Napovedi za odmero davka od ........ 
 

7,212  DURS 12 Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala 
Obrazec se ne oddaja več. 
 

7,213  DURS 2A Obračun davka od dohodkov iz dejavnosti 
Obrazec je spremenjen, zaloge so NEVELJAVNE  in jih je potrebno odpisati. 
Vseh zavezancev skupaj v Sloveniji je 100. 
 

7,214  DURS 14 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
- druga alineja 64. člena Zakona o dohodnini (obresti) 

Obrazec se ne oddaja več. 
 

7,215  DURS 15 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
(oddaja se do 15. 1. 2005) - tretja alineja 64. čl. Zakona o 
dohodnini (stanovanjski prostori - najem) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so VELJAVNE. 
 

Obrazec bo na zalogi po 27. decembru 2004. 
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7,216  DURS 16 Napoved za odmero davka od prejetega darila 
Obrazec bo spremenjen, zaloge so NEVELJAVNE in jih je potrebno odpisati.   
Sprememba v Uradnem listu še ni bila objavljena. Oddaja obrazca ni vezana na rok. 

 

7,217  DURS 17 Napoved za odmero davka na promet nepremičnin 
Obrazec je nespremenjen. Zaloge so uporabne od XXXIII. naklade dalje. 
Pripravlja se sprememba, pozor pri naročanju. 
 

7,263 DURS 3 Napoved za odmero davka od premoženja –  
1.točka 156 čl. Zakona o dohodnini (poslovni prostori) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so VELJAVNE. 
 

7,264  DURS 4 Napoved za odmero davka od premoženja – 
 2. točka 156 čl. Zakona o dohodnini (stanovanjski prostori, 
prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so VELJAVNE. 
 

7,265  DURS 22 Napoved za odmero davka od osebnih prejemkov v tujini 
Obrazec se ne oddaja več. 
 

7,266  DURS 23 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
– doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini 

Obrazec se ne oddaja več. 
 

7,267  DURS 24 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženjskih pravic 
Obrazec se ne oddaja več. 
 

7,268  DURS 2/0 Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za obdobje 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so VELJAVNE. 
 

7,269  DURS 20 Napoved za odmero davka od dobička od prodaje  
vrednostnih papirjev, drugih deležev gospodarskih družb 

Obrazec se prodaja v kompletu,  
v polo obr. 7,269 sta vložena lista 7,269a in 7,269b.  
Vložna lista 7,269a in 7,269b sta na voljo tudi samostojno. 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so VELJAVNE. 

 
Obrazci bodo davčnim zavezancem na razpolago po 5. januarju 2005. 
 

4.   Obr. 7,2 in 7,4 - Povzeteka obračunov  
 

Po pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2004 (UL. RS št. 129 z dne 
3. 12. 2004) je potrebno dostaviti izpostavi davčnega urada obrazca:  
 

7,2  Povzetek obračuna osebnih dohodkov izplačanih v obdobju  
od 1. januarja do 31. decembra ____ 

 

Obrazec je delno spremenjen, stari so VELJAVNI.  
 

7,4  Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju  
od 1. januarja do 31. decembra ____ za osebo 

 

Povzetek obračuna za osebo, ki ga izplačevalci dostavijo delavcu, oziroma prejemniku 
dohodka.  
 

Obrazec je nespremenjen, stari so VELJAVNI..  
Obrazca  bosta  na razpolago po 5. januarju 2005. 
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5.   Obr. 7,112 in 7,113 – Prispevki za socialno varnost  

 

Po Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (UL. RS. št. 130 z dne 
03.12.2004) je potrebno dostaviti davčnemu organu obrazca: 
 

7,112  Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih 
podjetij, ki nimajo plače za mesec 

 

Obrazec je vsebinsko spremenjen, stari so NEVELJAVNI  in jih je potrebno odpisati. 
 

7,113  Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec 
               set 1+1, format A4, enostranski tisk 
 

Obrazec je vsebinsko in oblikovno spremenjen, stari so NEVELJAVNI  in jih je potrebno 
odpisati. 
 

Obrazca bosta na razpolago po 3. januarju 2005. 
 

5.   Obr. 0,90 in 0,140 – Knjigi za potrebe organov javne uprave  
 

Uredba o upravnem poslovanju in Priročnik celostne podobe državne uprave (oba sta v 
pripravi) predvidevata tudi dve knjigi za potrebe organov javne uprave, kadar neposredno 
poslujejo s strankami in sicer: 
 

0,90   Knjiga pripomb in pohval - za organe javne uprave  
ministrstva, upravni organi oz. organizacije v sestavi ministrstva, upravne enote… 

  knjiga, trdo vezana po 50 pol 
 

Knjiga je namenjena občanom, ki kot stranke nastopajo v raznih postopkih organov javne 
uprave in v knjigi lahko podajo svoje predloge, pripombe, vprašanja, kritike oz. pohvale v 
zvezi s kakovostjo opravljanja storitev javne uprave. 
 

Knjiga bo na voljo predvidoma po 10. januarju 2005. 
 
Po 01. 01. 2005 bodo upravne enote ponovno pristojne za overitve podpisov, zato smo 
pripravili nov obrazec:  
 

0,140  Knjiga overitev – za upravne enote 
   knjiga, trdo vezana po 100 pol -1200 vpisov, vrvica in oštevilčene strani 
 

* Obrazec ni v prosti prodaji. Informacije o obrazcih, ki niso v prosti prodaji lahko poiščete 
na spletni strani http://alea.dzs.si, kjer so označeni z * (* 0,136 Protestni register, knjiga I) 
pred samim obrazcem. Končni kupci lahko za naročilo pošljejo naročilnico na naslov: DZS, 
d.d., Založništvo tiskovin, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana ali po fax: 01 30 69 810. 
Informacije lahko dobite tudi v oddelku Direktne prodaje Založništva tiskovin             
na tel.: 01 30 69 831 oz.  01 30 69 832. 
 

Knjige bodo na zalogi v prvih delovnih dneh novega leta. 
 
 
 

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 in 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar),       
jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
 

 
Ljubljana, 23. 12. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 

        Andrej Založnik 
 
 
 
 


