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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

V sodelovanju z Agencijo AJPES (javnopravne evidence in storitve) in Ministrstvom za 
finance smo za zaključni račun leta 2004 pripravili sledeče obrazce   
 

 za pravne osebe s področja gospodarstva 
7,50 Podatki iz bilance stanja (Priloga 2A)  
7,51 Podatki iz izkaza poslovnega izida (Priloga 2B) 
7,51c Opredelitev družbe oziroma podjetnika (Priloga 3)    
7,51g Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 2C) 
7,51h Soglasje za uporabo podatkov za izdelavo informacij o boniteti poslovanja 
7,95 Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja – podatki o terjatvah in 

obveznostih do tujine (do nerezidentov) (Priloga 4)  
 

Zgoraj navedeni obrazci se bodo ODDAJALI NA AJPES (na njihovo zahtevo)  
SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI ter jih NE BOMO ZALOŽILI.   
 

 obrazci za majhne podjetnike 
7,51d Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila za leto 200__ (Priloga 5).  
 Obrazec je OBVEZEN za nekatere družbe pri oddaji zaključnega računa  
 Obrazec je spremenjen. Stari obrazci so NEVELJAVNI.      (Velja VIII. naklada) 
 

7,48 Podatki iz izkaza poslovnega izida (Priloga 6B), list A4, enostranski tisk.  
 Obrazec je nespremenjen. Stari obrazci so VELJAVNI.         (Velja III. naklada) 
 Obrazec oddajajo majhni podjetniki. 
 

7,49 Podatki iz bilance stanja (Priloga 6A), list A4, enostranski tisk. 
 Obrazec je nespremenjen. Stari obrazci so VELJAVNI.         (Velja III. naklada) 
  Obrazec oddajajo majhni podjetniki. 
                                                  

Podatke na obrazcih morajo majhni podjetniki predložiti AJPES do konca MARCA. 
 

Vse tiskovine vezane na ZAKLJUČNI RAČUN MAJHNIH PODJETNIKOV bodo na zalogi 
po 10. februarju 2005. 
 
Obrazci na področjih negospodarskih dejavnosti za zaključni račun leta 2004: 
 

določeni uporabniki (zavodi, agencije, inštituti, zbornice) - 1700 zavezancev 
7,64 Bilanca stanja (Priloga 1) 
7,65 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih              

osnovnih sredstev (Priloga 1/A)                     
7,66 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (Priloga 1/B) 
7,71 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Priloga 3) 
7,72 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(Priloga 3/A) 
7,73 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1) 
7,74 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2) 
7,75 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(Priloga 3/B) 
Zgoraj navedeni obrazci se bodo ODDAJALI NA AJPES (na njihovo zahtevo)  
SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI ter jih NE BOMO ZALOŽILI.   
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 drugi uporabniki (državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in 
organizacije, lokalne skupnosti, ZPIS, javni skladi) - 1300 zavezancev 

Ti zavezanci oddajo ravno tako kot določeni uporabniki obrazce : 7,64;  7,65;  7,66;  in 
še sledeče druge obrazce: 
 

7,67 Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov (Priloga 2) 
7,68 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (Priloga 2/A) 
7,70 Izkaz računa financiranja (Priloga 2/B) 
7,79 Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (Priloga 2/C) 
 

Zgoraj navedeni obrazci se bodo ODDAJALI NA AJPES (na njihovo zahtevo)  
SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI ter jih NE BOMO ZALOŽILI.   
 

pravne osebe zasebnega prava (sindikat, ustanove – fundacije,  
politične stranke) – 3000 zavezancev UL. RS. št. 137 dne 23.12.2004 

Le-ti bodo petič oddali Zaključni račun za leto 2004 na sledečih  obrazcih: 
 

7,76 Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov (Priloga 3), list A4, dvostranski tisk. 
 Obrazec je nespremenjen. Stari obrazci so VELJAVNI.         (Velja III. naklada) 
7,77 Podatki iz bilance stanja (Priloga 2), pola A4, dvostranski tisk. 
 Obrazec je nespremenjen. Stari obrazci so VELJAVNI.         (Velja III. naklada) 
7,78 Izjava (Priloga 4), list A4, enostranski tisk. 
 Obrazec je nespremenjen. Stari obrazci so VELJAVNI.         (Velja III. naklada) 
 

društva  UL. RS. št. 137 dne 23.12.2004 
7,133 Izkaz poslovnega izida (Priloga 3),list A4, dvostranski tisk 
 Obrazec je spremenjen. Stari obrazci so NEVELJAVNI.         (Velja X. naklada) 
 

7,134 Bilanca stanja (Priloga 2), list A4, enostranski tisk 
 Obrazec je spremenjen. Stari obrazci so NEVELJAVNI.        (Velja XI. naklada) 
 
Vse tiskovine vezane na ZAKLJUČNI RAČUN ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTEV, bodo na 
zalogi po 5. februarju 2005. 
 
 

2. Obr. 7,35 - Obračun davka od dobička pravnih oseb 
V Uradnem listu št. 6  dne 21.1.2005 je objavljen Pravilnik o obrazcu za Obračun davka od 
dobička pravnih oseb. Vsebina obrazca je bistveno spremenjena. 
 

7,35 Obračun davka od dobička pravnih oseb (obrazec DDPO) 
 pola in vložni list, format A4, dvostranski tisk 
 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati.              (Velja LXXXIX. naklada) 
Novi obrazci bodo na zalogi po 10. februarju 2005. 
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3. Poročanje o izplačanih plačah – NOVO - Obr. 7,121 
V Uradnem listu št. 6 dne 21.1.2005 je objavljeno Navodilo o vsebini in načinu poročanja o 
izplačanih plačah pri pravnih osebah. 
Podatke bodo pravne osebe javnega in zasebnega sektorja oddajale             
na NOVEM obrazcu 1 – ZAP/M (obr. 7,121).  
Prvič ga bo potrebno oddati kot poročilo o januarskih izplačanih plačah. 
Pravne osebe javnega sektorja ne oddajajo več obrazca 1 (obr.7,114), pravne osebe 
zasebnega sektorja pa ne oddajajo več obrazca 1 – Z (obr.7,120). 
Namesto teh dveh obrazcev bodo oddajali obrazec 1 – ZAP/M (obr.7,121).  
Pravne osebe javnega sektorja pa bodo še vedno oddajale obrazec 1A - Za zaposlene, za 
katere ne veljajo tarifni deli kolektivne pogodbe (obr.7,114a). 
 

7,121 Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah (obrazec 1–ZAP/M) 
list, format A4, enostranski tisk 

 

Novi obrazci bodo na zalogi po 4. februarju 2005. 
 

Iz zgornjega navodila sledi, da sta naslednja dva obrazca ukinjena: 
 

7,114 Obračun akontacij plač za mesec ____ - Obrazec 1 
7,120 Izplačilo akontacij plač za mesec ____ - Obrazec 1 - Z 
 

Obrazca sta NEVELJAVNA  in ju je potrebno odpisati. 
 
 
 

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, 31. 01. 2005                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                  Andrej Založnik 

           


