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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
Spoštovani ! 
 
 

DZS, d.d., Založništvo tiskovin je na osnovi Uradnega lista št. 1 z dne 9. 1. 2004 in 
dogovora z DURS založilo sledeče davčne obrazce: 
 
 

1.   Napoved za odmero dohodnine 
 

7,201  DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (slovenski jezik) 
7,201a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine  

(slovenski jezik) 
 

Stari obrazci so neuporabni.  
 

Novi obrazci so že na zalogi.  
 
7,201/1 DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (ital. – slov. jezik) 
7,201/1a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine  

(ital. – slov. jezik) 
 

7,201/2 DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (madž. – slov. jezik) 
7,201/2a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine 

(madž. – slov. jezik) 
 

Stari obrazci so neuporabni.  
 

Obrazci bodo uporabnikom na razpolago po 16. januarju 2004  
 

 
 

2.   Kompet obrazcev za odmero davka od dohodkov  
 

7,271   Komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov  
 

Komplet 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  
 
V kompletu so spremenjeni vsi obrazci, razen 7,211a in 7,211b, zato so stari kompleti 
neuporabni. 
 
Komplet 7,271 bo davčnim zavezancem na razpolago po 19. januarju 2004. 
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3.   Napovedi za odmero davka od ........ 
 

7,212  DURS 12 Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

7,213  DURS 2A Obračun davka od dohodkov iz dejavnosti 
Obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne 
Vseh zavezancev skupaj v Sloveniji je 100 
 

7,214  DURS 14 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
- druga alineja 64. člena Zakona o dohodnini (obresti) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

7,215  DURS 15 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
(oddaja se do 15. 1. 2004) - tretja alineja 64. čl. Zakona  
o dohodnini (stanovanjski prostori - najem) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

7,216  DURS 16 Napoved za odmero davka od prejetega darila 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

7,217  DURS 17 Napoved za odmero davka na promet nepremičnin 
Obrazec je nespremenjen.  
Zaloge so uporabne od XXXIII. naklade dalje. 
Pripravlja se sprememba v februarju, pozor pri naročanju. 
 

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 
 

7,265  DURS 22 Napoved za odmero davka od osebnih prejemkov v tujini 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

7,266  DURS 23 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
– doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

7,267  DURS 24 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženjskih pravic 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

7,268  DURS 2/0 Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za obdobje 
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 se bo prodajal v kompletu, v polo obr. 7,269 bosta vložena lista 
7,269a in 7,269b.  
Vložna lista 7,269a in 7,269b se bosta prodajala tudi samostojno. 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 
 

Obrazci so že na zalogi. 
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4.   Obr. 7,2 in 7,4 - Povzetka obračunov  
 

Po pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2003 (UL. RS št. 116 z dne 
27. 11. 2003) je potrebno dostaviti izpostavi davčnega urada obrazca:  
 

7,2  Povzetek obračuna osebnih dohodkov izplačanih v obdobju  
od 1. januarja do 31. decembra ____ 

 

Obrazec je delno spremenjen, stari so uporabni.  
 

Spremenjen obrazec je že na zalogi. 
 

7,4  Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju  
od 1. januarja do 31. decembra ____ za osebo 

 

Povzetek obračuna za osebo, ki ga izplačevalci dostavijo delavcu, oziroma prejemniku 
dohodka.  
 

Obrazec je nespremenjen, stari so uporabni.  
 

Obrazec je že na zalogi. 
 

5.   Pogodbe o razmerjih med etažnimi lastniki 
 

V dnevniku Delo je bilo dne, 9.01.2004 v članku "Rok je potekel 1. januarja" objavljeno, da 
ponujamo obrazec te pogodbe, kar pa ni res. 
 

Vzorec pogodbe je objavljen na MOL-ovih spletnih straneh in lahko služi kot 
podlaga za formiranje pogodbe med lastniki stanovanj v večstanovanjskih hišah, ki morajo 
upoštevati vse posebnosti v hiši in želje stanovalcev. Ker je to od primera do primera lahko 
zelo različno, ni smiselno založiti unificiranega obrazca - razen tega omenjeni vzorec 
vsebuje kar 18 strani. 
Vse, ki se zanimajo za to pogodbo, napotite na MOL-ovo spletno stran 
www.ljubljana.si/pdf/pogodbamedsrazm.pdf. Rok za oddajo je potekel s 1. 1. 2004. 
 

6.   Višji otroški dodatek za enostarševsko družino 
 
 

Po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih so od 1. januarja 2004 otroci, ki živijo v 
enostarševskih družinah, upravičeni do povečane višine otroškega dodatka za 10 odstotkov. 
Enostarševska družina je po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih skupnost 
enega od staršev z otroki, kadar ta roditeljsko pravico skladno s posebnim zakonom izvršuje sam. 
    

O pravici do otroškega dodatka (tudi o pravici do povečane višine) bo od 1. januarja 2004 odločal 
center za socialno delo, in sicer na podlagi predloženega obrazca DP-3 – vloga za uveljavitev 
pravice do otroškega dodatka (DZS obr. 8,41). Pri tem se upošteva, da eden od staršev 
izvršuje roditeljsko pravico sam, kadar na vlogi za uveljavitev otroškega dodatka ne navede podatkov 
o zakonskem oziroma zunajzakonskem partnerju in je to razvidno že tudi iz uradnih evidenc. 
  

Če želijo starši, ki že imajo priznano pravico do otroškega dodatka, uveljaviti povečanje otroškega 
dodatka za otroke, ki živijo v enostarševski družini, lahko še pred potekom pravice do otroškega dodatka 
iz veljavne odločbe vložijo na centru za socialno delo novo vlogo na predpisanem obrazcu DP-3 – vloga 
za uveljavitev pravice do otroškega dodatka (DZS obr. 8,41), na podlagi katere jim bo center priznal novo 
višino otroškega dodatka. Pravica jim bo priznana od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. 
 
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, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in    
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali           
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 13. 1. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 
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Cenik za Davčne obrazce DZS, Založništva tiskovin (vse cene so v SIT) 
 

Cena 
Obrazec brez DDV z DDV 
7,2 102,21 122,65 
7,4 18,48 22,18 
7,109 32,50 39,00 
7,110 32,50 39,00 
7,110a 32,50 39,00 
7,110b 32,50 39,00 
7,111 32,50 39,00 
7,201 50,00 60,00 
7,201a 0,00 0,00 
7,201/1 50,00 60,00 
7,201/1a 0,00 0,00 
7,201/2 50,00 60,00 
7,201/2a 0,00 0,00 
7,212 31,67 38,00 
7,213 50,00 60,00 
7,214 50,00 60,00 
7,215 50,00 60,00 
7,216 43,34 52,00 
7,217 50,00 60,00 
7,263 61,67 74,00 
7,264 61,67 74,00 
7,265 19,34 23,20 
7,266 19,34 23,20 
7,267 19,34 23,20 
7,268 19,34 23,20 
7,269 61,67 74,00 
7,269a 19,34 23,20 
7,269b 19,34 23,20 
7,271 366,67 440,00 

 
 


