Obvestilo št. 2

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM

Spoštovani !
1. Prilagoditev obrazcev na valuto EUR
Ponovno vas obveščamo, da so vsi obrazci založeni v letu 2006, v katerih
je označena valuta, že pripravljeni v skladu z zakonodajo, ki predvideva
prehodno obdobje dvojnega označevanja in imajo označeno valuto v
SIT/EUR. Obrazci so uporabni tudi po 15. 1. 2007. Dvojno označevanje
valute na obrazcih bomo ukinjali postopno, z novimi nakladami.
Pri morebitni uporabi obrazcev starejših naklad, kjer je označena le valuta SIT, je
potrebno ob uporabi obvezno prečrtati valuto SIT in navesti - dopisati valuto EUR.

2. Obrazci za vpis v visokošolske študijske programe
Obveščamo vas, da so vsi trije obrazci za vpis v visokošolske študijske
programe za študijsko leto 2006/2007 NEVELJAVNI in jih je potrebno
odpisati:
1,71/1

Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2006/2007

1,71/2

Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2006/2007

1,71/4

Prijava za vpis v študijskem letu 2006/2007 za vzporedni
študij, za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih za
prehode

Razpis za vpis bo izšel predvidoma 31. 1. 07. Rok oddaje za obr. 1,71/1 je
8. 3. 07, za 1,71/4 pa 8. 3. 07 oz. 30. 9. 07.
Novi obrazci za vpis 2007/2008 bodo na zalogi po 29. 1. 07.

3. Obrazci za vpis v višješolske študijske programe
Obveščamo vas, da sta obrazca za vpis v višješolske študijske programe za
študijsko leto 2006/2007 NEVELJAVNA in jih je potrebno odpisati:
1,253

Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2006/2007

1,254

Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2006/2007

Razpis za vpis bo izšel predvidoma 31. 1. 07. Rok oddaje za obr. 1,253 je
8. 3. 07.
Novi obrazci za vpis 2007/2008 bodo na zalogi po 29. 1. 07.

DZS založništvo in trgovina, d.d. • Dalmatinova ulica 2 • 1538 Ljubljana
ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN • fax 01/30 69 810 • e-mail: tiskovine@dzs.si • http://alea.dzs.si

1

Obvestilo št. 2

4. Obrazci za vpis v srednje šole in dijaške domove
Obveščamo vas, da sta obrazca za vpis v srednje šole in dijaške domove za
šolsko leto 2006/2007 NEVELJAVNA in jih je potrebno odpisati:
1,20
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
Nova obrazci za vpis 2007/2008 bodo na zalogi po 29. 1. 07., veljavna bo nova 73.
naklada.
1,74
Prijava za vpis v dijaški dom
Nova obrazci za vpis 2007/2008 bodo na zalogi po 29. 1. 07, veljavna bo nova 95.
naklada.
Razpis za vpis bo izšel predvidoma 31. 1. 07. Rok oddaje za obr. 1,20 in
obr. 1,74 je 23. 3. 2007.

3. Izplačilo akontacij plač za mesec… obr. 7,120
7,120
Izplačilo akontacij plač za mesec…
Obrazec je s 1. 1. 2007 UKINJEN in ga ne bomo več založili, zaloge je potrebno
odpisati.

4. Napovedi za odmero davka od…
7,247

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz
kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev
v kapitalu
Obrazec (komplet) je UKINJEN, zaloge (v kompletu obr.7,247 so bili tudi obr. 7,247
a , b, c in d) je potrebno odpisati. Zamenja ga NOV obrazec (komplet) 7,255.
7,255
NOVO!

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter
investicijskih kuponov (DOHKAP št.1)
Obrazec se bo prodajal v kompletu, v polo 7,255 so vloženi listi
(7,255 a, 7,255 b, 7,255 c).
Obrazci bodo na zalogi po 15. januarju. Veljavna bo I. naklada.
Zavezanci oddajajo obrazec do konca februarja 2007.
7,216 a

Napoved za odmero davka na darilo
list A4, šifra 26265
je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati.
NOVI obrazci ( pola A4, šifra 26663) bodo na zalogi po 16.1., veljavna bo I.
naklada.
7,140
Obračun davčnih odtegljajev (obrazec ODO-1)
Obrazec je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati.
NOVI obrazci so na zalogi, veljavna je V. naklada.
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7,141

Obvestilo v primeru, ko ni davčnega odtegljaja po 357. členu
Zakona o davčnem poslovanju (obrazec ODO-2)
Obrazec je UKINJEN in ga ne bomo več založili, zaloge je potrebno odpisati.

7,217

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin
pola A4, šifra 23633
je SPREMENJEN, zaloge je potrebno odpisati.
NOVI obrazci ( pola in trije vložni listi, A4, šifra 26659) bodo na zalogi po 26.1.,
veljavna bo I. naklada.

6. Obr. 5,127 EUR - Posebne položnice

NOVO!

5,127 EUR Posebne položnice
NOVO!
format A4 (komplet 50 kom.)
Stare položnice obr. 5,127 so NEVELJAVNE, zaloge je potrebno odpisati.
NOVE posebne položnice obr. 5,127 EUR so že na zalogi, veljavna je I. naklada.

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, 16. 1. 2007

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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