Obvestilo št. 23

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !

1. Obrazec 5,20 oziroma obrazec TDR
Obvestilo ki se nanaša na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
vodenju evidenc v trgovini, objavljenem v Ur. listu št. 71, z dne 21. julija 2003.
Obr. 5,20, oz. obrazec TDR, ostaja nespremenjen tudi po objavi Pravilnika v Ur. listu 71. Morajo
pa davčni zavezanci upoštevati navodila po katerih je treba zagotoviti tudi vrednostno razčlenitev
zaloge blaga po posameznih davčnih stopnjah. To storijo tako, da obrazce ločeno vodijo in sami na
vrhu lista zapišejo ustrezno davčno stopnjo.

2. Obrazec 8,102 NOVO
V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Uradom Republike Slovenije za zdravila in v skladu z
novim pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
(Ur. list RS, št. 59/03), ki je stopil v veljavo dne 5.7.2003, pripravljamo izdajo novega obrazca.
Obr. 8,102 – Knjiga evidenc narkotičnih in psihotropnih snovi - predpisovanje
format A4, knjiga 50 listna, brezlesni papir 100 gr, opremljena z vrvico, listi oštevilčeni
Pravilnik oziroma njegov 43. člen natančneje predpisuje kako morajo zdravniki voditi uradno
pečateno Knjigo evidenc narkotičnih in psihotropnih snovi – predpisovanje. Knjiga se bo uradno
vodila v vseh zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji. Na zalogi bo predvidoma konec
meseca avgusta 2003.
Poleg tega Vas obveščamo, da na Uradu Republike Slovenije za zdravila pripravljajo izdajo novega
pravilnika, ki bo spremenil in dopolnil vsebino Knjige evidence mamil (DZS obr. 8,99), zato Vas
prosimo, da vse stranke, ki se zanimajo za nakup napotite na nas.
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo (01/586 43
64 ga. Lucija Friškovec, 01/586 43 44 ga. Urška Jandrlič, 01/586 43 42 g. Andrej Kogoj,
01/586 43 43 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani alea.dzs.si ali pošljete e-mail na
naslov tiskovine@dzs.si.
Ljubljana, 31. 7. 2003
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