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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 
Spoštovani ! 
 
 

1. Obrazci za majhne podjetnike - U.l. RS. št.4. z dne 16.1.2007 
 

7,51 d Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila za leto 200... 
(Priloga 5) 

Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
Veljavna bo nova X. naklada. 
 

7,48  Podatki iz izkaza poslovnega izida (Priloga 6B) 
list A4, dvostranski tisk  

Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
Veljavna bo nova V. naklada. 
 

7,49   Podatki iz bilance stanja (Priloga 6A) 
list A4, dvostranski tisk 

Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati.  
Veljavna bo nova V. naklada. 
 
 
Novi obrazci bodo na zalogi po 5. FEBRUARJU 2007. 
Podatke na obrazcih morajo mali podjetniki predložiti na AJPES do konca 
MARCA 2007.  
 
 
 

2. Obrazci za pravne osebe zasebnega prava (sindikati, ustanove – 
fundacije, politične stranke) – U.l. RS. št. 138 z dne 28.12.2006 

 

7,76  Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov (Priloga 3) 
list A4, dvostranski tisk 

Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
Veljavna bo nova VI. naklada. 
 
7,77  Podatki iz bilance stanja (Priloga 2) 

pola A4, dvostranski tisk.  
Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
Veljavna bo nova VI. naklada. 
 
7,78  Izjava (Priloga 4) 

list A4, enostranski tisk 
Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
Veljavna bo nova VII. naklada. 
 
 
Novi obrazci bodo na zalogi po 5. FEBRUARJU 2007. 
Zavezanci oddajajo obrazce do konca meseca FEBRUARJA 2007. 
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3. Obrazci za društva – U.l. RS št.4 z dne 16.1.2007 
 

7,133  Izkaz poslovnega izida (Priloga 3)  
list A4, dvostranski tisk 

Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
Veljavna bo XII. naklada. 
 

7,134  Bilanca stanja (Priloga 2)  
list A4, enostranski tisk  

Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
Veljavna bo XIII. naklada. 
 

7,133 a Izjava (Priloga 4) 
list A4, enostranski tisk  

Obrazec je NOV, veljavna bo I. naklada. 
 
Novi obrazci bodo na zalogi po 5. FEBRUARJU 2007. 
Zavezanci oddajajo obrazce do konca meseca FEBRUARJA 2007. 
 
 
 

4. PONOVNO OBVESTILO! Obrazci za obračun davčnih odtegljajev – 
REK obrazci z dodanimi oznakami obrazcev 

 
7,110 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja  

(REK – 1) 
Obrazec je vsebinsko spremenjen, zaloge je potrebno odpisati. Novi obrazci so že na zalogi, velja V naklada. 
 
7,110 a  Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in 

študentom za obvezno praktično delo (REK – 1a) 
Obrazec je vsebinsko spremenjen, zaloge je potrebno odpisati. Novi obrazci so že na zalogi, velja XXX naklada. 
 
7,110 b         Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih                               
  dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (REK -1b) 
Obrazec je vsebinsko spremenjen, zaloge je potrebno odpisati. Novi obrazci so že na zalogi, velja XX naklada. 
 
7,122 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki 

iz delovnega razmerja (REK – 2) 
Obrazec je NOV (pola, A4, dvostranski tisk). Novi obrazci so že na zalogi, velja I naklada. 
 
 
Ostali REK obrazci: 
7,123 REK-1c; 7,124 REK-1d; 7,124 a REK-1e; 7,125 REK-2a; 7,126 REK-2b; 7,127 
REK- 3a; 7,128 REK-3b; 7,129 REK-4;  
so s 1.1.2007 UKINJENI in jih je potrebno odpisati. 
 

 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 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, 24.1.2007 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 

  


