Obvestilo št. 3

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !

2.
1. Vezana knjiga računov

Obr. 5,25 FURS

Sporočamo vam, da smo založili nov obrazec vezane knjige računov (glej
obvestilo št. 1/2015, z dne 12.01.2015), ki bo nadomestil obstoječe paragonske
bloke
5,25 FURS

Vezana knjiga računov
blok, format A5, obseg 150 listov, set (1+2) – 50 setov

Vezana knjiga računov je tiskana na samokopirnem papirju. Obseg je 50 setov po
trije listi, ki so namenjeni za isti račun – skupaj je 150 listov.
Prvi izvod – original, modro – zelen tisk, perforiran
Drugi izvod – kopija, sivo – rjav tisk, perforiran
Tretji izvod – ostane vezan v knjigi, sivo – rjav tisk
Vsaka vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko. Serijska številka
vezane knjige računov je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem
obrazcu računa v knjižnem bloku. Serijska številka vezane knjige računov je
sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane
knjige računov. Identifikacijska oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige
računov sta med seboj ločeni z vezajem. Serijska številka vezane knjige računov
se ne sme ponoviti. Identifikacijska oznaka izdajatelja vezane knjige
računov je sestavljena iz niza štirih znakov. Zaporedna številka vezane knjige
računov je sedemmestna številka in pomeni zaporedno številko posamezne
izdane vezane knjige računov.
Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem kotu odtisnjena
zaporedna številka posameznega obrazca računa (posameznega seta
obrazca računa), in sicer od 01 do 50. Izvirnik in dve kopiji obrazca imajo enako
zaporedno številko.
Triton koda je 25R30783, EAN koda je 3838884307833.
Po 10 blokov je vakumirano, pakirano po 40 blokov v paketu.
Vezane knjige računov morajo zavezanci uporabljati od vključno 31. 1. 2015.
Zavezanec za davek mora vezano knjigo računov pri finančni upravi potrditi pred
prvo izdajo računa iz vezane knjige računov. Zavezanci za davek, za katere je
predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma
obrazcev elektronsko, preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov
potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige
računov. Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev
osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.
Obrazci 5,25 FURS bodo na zalogi po 28.1.2015.
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2. Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

Obr.1,20

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo do konca januarja 2015 objavilo
razpis za vpis v začetni letnik srednje šole za šolsko leto 2015/2016, zato
smo založili
1,20

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
A4 pola

Obrazci so nespremenjeni, zaloga je VELJAVNA.
Rok za oddajo prijave je 3. april 2015.
Obrazci bodo na zalogi po 10. februarju 2015.

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani
http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 16. 01. 2015
Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin
Petar Petrović
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