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P OSEBNO OBVESTI LO !
Obr. 7,253 – Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter
drugih državah članicah EU (DOHKAP št. 2)
Obr. 7,253  Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah
članicah EU (DOHKAP št. 2)  NOVI obrazci (II. in III. naklada), katere smo vam
že dostavljali, imajo kot valuto vpisane EURe in so veljavni za oddajanje napovedi
za leto 2007. Tudi navodila na hrbtni strani so namenjena napovedi za leto 2007.
P ri napovedi za leto 2006 pa je potrebno podatke navesti v valuti SI T.
Zaradi omenjene napake bo DURS z javnim obvestilom seznanil zavezance, ki so
kupili omenjene obrazce, da lahko popravijo valuto EUR v SIT.
Dobavo omenjenih obrazcev, ki bodo veljali kot napoved za leto 2007, smo začasno
ustavili in bodo zopet na voljo po 1. 3. 2007.
Stranke, ki še želijo kupiti obr. 7,253 do konca februarja 2007 in ga oddati
kot napoved za leto 2006 (rok oddaje je konec februarja 2006) vljudno
prosimo, da obrazec pridobijo na izpostavah ali na spletni strani DURSa.
Obrazec se lahko odda tudi v elektronski obliki preko eportala DURSa.
Za napako se strankam iskreno opravičujemo.

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 email na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 23. 2. 2007

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan

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

1

