Obvestilo št. 6

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
Nov obr. 7,90 - Komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov
bo izšel šele po 10. marcu 2006
Zavezanci oddajajo obrazec do konca meseca marca 2006.
Nov obr. 7,25 - Obračun davka od dobička pravnih oseb
(obrazec DDPO) izide po 10. marcu 2006
Zavezanci oddajajo obrazec do konca meseca marca 2006.
Zaradi čakanja na objavo v Uradnem listu RS, ki bo predvidoma v
začetku marca 2006, omenjeni obrazci zamujajo z izidom. Prosimo vas
za razumevanje.

1. Nova knjiga prihodkov in odhodkov obr. 5,47
Na osnovi nove zakonodaje smo založili spremenjeno Knjigo prihodkov
in odhodkov – obr. 5,47 :
5,47

Knjiga prihodkov in odhodkov

KOS

Obstoječi obrazci so NEUPORABNI in jih je potrebno odpisati.
Novi obrazci so že na zalogi.
2. Nov obr. 7,132
V Uradnem listu RS št.13 z dne 10.2.2006 je v Pravilniku objavljen nov
obrazec, ki ga bomo založili:
7,132

Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki niso
vključeni v obračun davčnih odtegljajev
( MF-DURS obr. DOHODO št.12)
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

----------------------------------------------------500 KOS = PAK

Novi obrazci bodo na zalogi po 24. februarju 2006.
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3. Trošarinski obrazci
V Pravilniku o načinu vračila trošarine za energente (objavljenem v
Uradnem listu št.10 z dne 31.1.2006), ki se porabijo za pogon
kmetijske in gozdarske mehanizacije, sta objavljena dva obrazca:

7,160

Zahtevek za vračilo trošarine na podlagi desetega odstavka
54. člena zakona o trošarinah za energente, ki se porabijo
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za fizične
osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki (TRO-A / fizične
osebe)
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

------------------------------------------------------500 KOS = PAK

V členu 9. Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente je določeno, da se
omenjeni zahtevek za vračilo trošarine za preteklo leto 2005 vlaga do 31.
marca 2006 še na obrazcu 7,59.
Obr. 7,59 pa bo po 31.3.2006 ukinjen. Po tem datumu bo veljaven le
nov obr. 7,160.

7,161

Zahtevek za vračilo trošarine na podlagi desetega odstavka
54. člena zakona o trošarinah za energente, ki se porabijo
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, za pravne
osebe in samostojne podjetnike posameznike (TRO-B/ pravne
osebe in s.p.)
list, format A4, dvostranski tisk

KOS

------------------------------------------------------500 KOS = PAK

Oddaja obrazcev je do konca tekočega meseca za pretekli mesec.

Oba nova obrazca 7,160 in 7,161 bosta na zalogi po 24. febr. 2006.
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4. Spremenjen obr. 0,3 – Prijava javne prireditve /shoda
Na podlagi Pravilnika o spremembah Pravilnika za izvajanje Zakona o
javnih zbiranjih (Ur.l. RS št. 6/06) smo pripravili prenovljen obrazec:
0,3

Prijava javne prireditve / javnega shoda
Prošnja za dovolitve javne prireditve / javnega shoda – JZ-3
samokopirni set 1+6

KOS

------------------------------------------------------500 KOS = PAK
Stari obrazci so neveljavni in jih morate odpisati.
Novi obrazci so že na zalogi.
5. šolski obrazci
Obveščamo vas, da je UKINJEN spodaj navedeni predpisani obrazec za
potrebe osnovnih šol in sicer:
1,23
Vpisni list za otroke, ki se vpisujejo v 1. razred osn. šole
Obrazec morate takoj odpisati.
Nespremenjeni pa so obrazci za prijavo k maturi in zaključnemu izpitu:
1,39
Prijava k zaključnemu izpitu – rok oddaje 13. 5. 2006
1,220
Prijava k splošni maturi – rok oddaje 28. 3. 2006
1,224
Prijava k poklicni maturi – rok oddaje 28. 3. 2006
Vsi trije obrazci so na zalogi.
Ostali obrazci iz tega kompleta (obr.1,221, obr.1,222, obr.1,123, obr.1,225, obr.1,43;
odjava, sprememba, prijava k izpitu…) so že od lanskega leta dalje na voljo tudi na
internetnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.

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, 21. 2. 2006

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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