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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

Spoštovani ! 
 

1.   Zakon o dohodnini – NOVI OBRAZCI 
 

S 1.1.2005 velja novi Zakon o dohodnini. Ne glede na veliko število pripomb na vsebino in 
ugibanj o prestavitvi roka veljavnosti zakon velja. Za operativno izvedbo je bilo v UL.RS 
št.130 dne 3.12.2004 objavljenih več pravilnikov in obrazcev.  
 

Na tej osnovi in na osnovi razgovorov z DURS smo založili sledeče obrazce:  
 

7,143 Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja 
premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja   (DOHPREM št.8) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,144 Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve iz 
drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov 
list, format A4, dvostranski tisk              (DOHZAP št.3) 

 

7,145 Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri 
podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku      (DOHKAP št.7) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,155 Vloga za uveljavljanje oprostitev od katastrskega dohodka  (DOHKGD št.2) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,156 Vloga za uveljavljanje znižanj katastrskega dohodka za leto (DOHKGD št.4) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,157 Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnost v letu ____                        (DOHKGD št.3) 
pola, format A4, dvostranski tisk 

 

7,158 Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 73. členu Zdoh-1 od obresti 
od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja 
pri bankah in hranilnicah                                                   (DOHPREM št.7) 
set 1+1, format A4, dvostranski tisk 

 

7,234 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve 
(dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)                      (DOHZAP št.1) 
pola, format A4, dvostranski tisk 

 

7,236 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve 
(dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)                    (DOHZAP št.2) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,237 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov)                                                           (DOHDEJ št.2) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,238 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka, doseženega s 
posameznim poslom                                                              (DOHDEJ št.3) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,239 Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za mesec____ (DOHKGD št.1) 
pola, format A4, dvostranski tisk 
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7,242 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa 
premoženjske pravice                                                       (DOHPREM št.4) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,243 Napoved za odmero akontacije dohodnine od obresti   (DOHPREM št.1) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,244 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dividend   (DOHPREM št.2) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,245 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz kvalificiranih 
vzajemnih skladov                                                              (DOHPREM št.5) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,246 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugih 
vzajemnih skladov                                                              (DOHPREM št.6) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,248 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala pri 
odsvojitvi nepremičnine                                                       (DOHKAP št.6) 
pola, format A4, dvostranski tisk 

 

7,249 Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (98.člen 
Zdoh-1)                                                                                   (DOHDRU št.1) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,250 Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka  
pola in vložni list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,251 Obračun posebnega davka na določene prejemke                  (PDDP št.1) 
list, format A4, enostranski tisk 

 
 

Število zavezancev tudi DURS-u ni poznano, zato je potrebna previdnost pri naročanju 
posameznih obrazcev. 
 

Na našem skladišču bodo obrazci stalno na zalogi. 
 

Obrazci bodo zavezancem na razpolago po 17. januarju 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

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, 12. 01. 2005                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
        Andrej Založnik 

 
 
 


