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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
  

Spoštovani ! 
 

1. Novosti na področju napovedi za odmero dohodnine v letu 2012 
 

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011 objavljen  

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi 
za odmero dohodnine  od dohodka iz kapitala, ki uvaja spremembe v naslednjih obrazcih: 
 

7,241 - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja 

premoženja v najem  
(MF-DURS obr. DOHPREM št. 1)  

– rok oddaje: do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto 
 
7,243 - Napoved za odmero dohodnine od obresti  

(MF-DURS obr. DOHKAP št. 1)  
– rok oddaje: do 15. v mesecu za preteklo trimesečje 

 
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 oddaje: do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto 

 
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 oddaje: do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto 

 

Obstoječa zaloga vseh navedenih obrazcev je neveljavna in jih je potrebno odpisati. 
 

Novi obrazci (na novih šifrah) pa bodo na zalogi v začetku januarja 2012. 
 
 

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

(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 831 ga. Tea Tozon in 01/30 69 832 ga. Nataša 
Nučič), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov 

tiskovine@dzs.si 
 
  Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

Ljubljana, 14. 12. 2011                                              za področje tiskovin 

                                                    Petar Petrović 
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