Obvestilo št. 2

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1.

Napoved za odmero dohodnine

Obrazec napoved za Odmero dohodnine je bil objavljen v Uradnem listu št. 122
dne 30.12.2005. Ministrstvo za finance in DURS sta sklenila, da bodo zavezanci
dobili obrazce za napoved dohodnine in navodilo za izpolnjevanje na dom po
pošti BREZPLAČNO.
DZS d.d. dohodninskih obrazcev letos ne bo založila. O morebitnih
spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

2.

Nov komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov

Nov obr. 7,90 (Objava v UL. št.123 dne 30.12.2005) - komplet
obrazcev za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka
doseženega z opravljanjem dejavnosti za obdobje od…do (komplet
sestavljen iz 13 različnih obrazcev) nadomešča star komplet obrazcev
7,271.
Zavezanci oddajajo nov obrazec (komplet obr. 7,90) po novi zakonodaji do
konca MARCA 2006 in ne več do konca februarja.
Novi obrazci bodo na skladišču v drugi polovici meseca februarja 2006.
Star obr. 7,271 - Komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov, ki
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, je NEVELJAVEN in ga je potrebno ODPISATI.
3.

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

7,212

DURS 12 Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala
Obrazec se ne oddaja več. Nadomešča ga obrazec 7,248.

7,215

DURS 15 Napoved za odmero davka od dohodkov iz
premoženja (oddaja se do 15. 1. 2006) - tretja alineja 64. čl.
Zakona o dohodnini (stanovanjski prostori - najem).
Obrazec je ukinjen in ga je potrebno odpisati. Nadomešča ga
obr. 7,241, ki je na ZALOGI od 6. Januarja 2006.

7,216

DURS 16 Napoved za odmero davka od prejetega darila
Obrazec je ukinjen. Nadomešča ga obrazec 7,216 a.

7,216 a

ZDODAR št.1 Napoved za odmero davka na darilo
Obrazec je na zalogi.
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7,217

DURS 17 Napoved za odmero davka na promet nepremičnin
Obrazec je nespremenjen. Zaloge so uporabne.
O morebitni spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

7,263

DURS 3 Napoved za odmero davka od premoženja –
1.točka 156 čl. Zakona o dohodnini (poslovni prostori)
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne

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 uporabne

7,269

DURS 20 Napoved za odmero davka od dobička od prodaje
vrednostnih papirjev, drugih deležev gospodarskih družb
Obrazec je ukinjen. Zamenja ga obr. 7,247.

7,247

DOHKAP št.1 Napoved za odmero akontacije dohodnine od
dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter
drugih deležev v kapitalu
Obrazec se prodaja v kompletu, v polo obrazca 7,247 so vloženi
listi (7,247 a, 7,247 b, 7,247 c, 7,247 d).
Zavezanci oddajajo obrazec do konca meseca FEBRUARJA, na
zalogi bodo po 20. januarju.

Drugi obrazci so na zalogi.

4.

Obr. 7,2 in 7,4 - Povzetka obračunov

Po pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 (UL. RS št.
122 z dne 30. 12. 2005) je potrebno dostaviti izpostavi davčnega urada
obrazca:
7,2

Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju
od 1. januarja do 31. decembra ____

Obrazec je spremenjen, stari so neuporabni (velja XVII naklada).
7,4

Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju
od 1. januarja do 31. decembra ____ za REZIDENTA RS
(Povzetek obračuna za osebo, ki ga izplačevalci dostavijo delavcu,
oziroma prejemniku dohodka)

Obrazec je spremenjen, stari so neuporabni (velja XX naklada).
Obrazca bosta na zalogi po 12. januarju 2006.
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5.

Ostali dohodninski obrazci

S 1.1.2005 velja novi Zakon o dohodnini. Za operativno izvedbo je bilo v UL.RS
št.130 dne 3.12.2004 objavljenih več pravilnikov in obrazcev. Na tej osnovi
smo založili obrazce za leto 2005.
V uradnem listu št.123 dne 30.12.2005 so objavljene spremembe
sledečih obrazcev, ki veljajo s 1.1.2006.
7,234

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

KOS

250 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgcbha!
&!83III4-hcjbhi!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
7,236

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

KOS

500 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgcbje!
&!83III4-badjcd!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
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

KOS

500 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgccaa!
&!83III4-hcjbda!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
7,238

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

KOS

500 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgccbh!
&!83III4-hcjbeh!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
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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

KOS

250 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgccce!
&!83III4-hcjbfe!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
7,242

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz
prenosa premoženjske pravice (DOHPREM št.2), predhodno
št.4
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

500 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgccei!
&!83III4-hcjaig!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
7,243

Napoved za odmero dohodnine od obresti (DOHPREM št.3),
predhodno št.1
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

500 x KOS = PAKET

&!83III4-cgccff!
&!83III4-hcjajd!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
7,244

Napoved za odmero dohodnine od dividend (DOHPREM
št.5), predhodno št.2
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

500 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgccgc!
&!83III4-hcjbaj!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
7,248

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz
kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št.5),
predhodno št.6
pola, format A4, dvostranski tisk

KOS

250 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgcdhi!
&!83III4-hcjhad!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja IV naklada)
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7,249

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

KOS

500 x KOS = ZAVITEK

od

drugih

&!83III4-cgcdif!
&!83III4-hcjhch!

obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne (velja II naklada)
7,252

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (DOHKGD št.4),
obrazec je NOV
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

500 x KOS = ZAVITEK
7,253

&!83III4-cgdhac!
&!83III4-hfiifh!

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji
ter drugih državah članicah EU
(DOHPREM št.4), obrazec je NOV
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

500 x KOS = ZAVITEK

&!83III4-cgdhbj!
&!83III4-hfiige!

Novi obrazci bodo stalno na zalogi po 20. januarju 2006.
Omenjeni obrazci bodo zavezancem na razpolago tudi na spletni strani DURS-a, izpostavah
davčne uprave in bančnih okencih.

V Uradnem listu št. 122 dne 30.12.2005 je objavljen Pravilnik s prilogami obrazca za
priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje
po drugi osebi.
Število teh zavezancev je majhno. DURS bo imel obrazce na svojem portalu. Dogovorili smo
se, da ni potrebe po tiskanju teh obrazcev s strani DZS.

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, 13. 1. 2006

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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