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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

                     1.  Ponatis obr. 8,247-R (M-1/M-2) - računalniški             
 

Zaradi povečanega povpraševanja bomo ponatisnili računalniške obrazce 8,247-R:  
 

8,247-R Prijava – odjava (s potrdilom) podatkov o pokojninskem in 
invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za 
starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o 
sklenitvi delovnega razmerja – M-1/M-2  

 set (računalniški obrazec – neskončni trak)  
Obrazci bodo ponovno na zalogi 13. 2. 2009. 
 

8,247 Prijava – odjava (s potrdilom) … – M-1/M-2 
 set 
Obrazci so na zalogi. 
 

                     2.  Spremenjena trošarinska obrazca            NOVO! 
 

Glede na Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in 
gozdarske mehanizacije (Ur.l. RS št.3/2009) smo založili nova trošarinska obrazca:  
 

7,160 Zahtevek za vračilo trošarine na podlagi desetega odstavka 54. 
člena zakona o trošarinah za energente, ki se porabijo za pogon 
kmetijske in gozdarske mehanizacije - za fizične osebe, ki niso 
samostojni podjetniki posamezniki  

Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.  
Novi obrazci so na zalogi, veljavna je I. naklada (nova šifra 27530). 
 

7,161  Zahtevek za vračilo trošarine na podlagi desetega odstavka 54. 
člena zakona o trošarinah za energente, ki se porabijo za pogon 
kmetijske in gozdarske mehanizacije - za pravne osebe in 
samostojne podjetnike posameznike 

Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci so na zalogi, veljavna je I. naklada (nova šifra 27531). 
 

3.  Obrazci za društva so VELJAVNI ! 
 

7,133  Izkaz poslovnega izida (Priloga 3)  
list A4, dvostranski tisk 

Obstoječi obrazci so veljavni od vključno XIII. naklade. 
 

7,134  Bilanca stanja (Priloga 2)  
list A4, enostranski tisk  

Obstoječi obrazci so veljavni od vključno XIV. naklade. 
 

7,133 a Izjava (Priloga 4) 
list A4, enostranski tisk   

Obstoječi obrazci so veljavni od vključno II. naklade.  
Zavezanci oddajajo obrazce do konca meseca MARCA 2009. 
 

4.  VELJAVNI obrazci za napovedi za odmero davka…    
 

7,243  Napoved za odmero dohodnine od obresti (DOHKAP št. 1) 
Obstoječi obrazci so veljavni, veljavni so od vključno III. naklade. 
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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) 

Obstoječi obrazci so veljavni, veljavni so od vključno II. naklade. 
 

7,255 Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve 
vrednostnih papirjev in drugi deležev ter investicijskih kuponov 
(DOHKAP št. 4) 

Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.  
Novi obrazci so na zalogi. Veljavna je nova I. naklada (nova šifra 27R27526).   
 

7,216 a Napoved za odmero davka na darilo 
Obstoječi obrazci so veljavni od vključno I. naklade. 
 

7,217  Napoved za odmero davka na promet nepremičnin 
Obstoječi obrazci so veljavni od vključno I. naklade. 
Sprememba je predvidena aprila 2009, o novih obrazcih vas pravočasno obvestimo. 
 
 

5.  Obrazci za pravne osebe zasebnega prava (sindikati, fundacije,   
politične stranke) so s 1. 1. 2009 UKINJENI ! 

Oddajajo se samo v e – obliki. 
 

7,76  Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov (Priloga 3) 
list A4, dvostranski tisk 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,77  Podatki iz bilance stanja (Priloga 2) 
pola A4, dvostranski tisk.  

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,78  Izjava (Priloga 4) 
list A4, enostranski tisk 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 
 

6.  Obrazci za plače… so UKINJENI ! Oddajajo se samo v e – obliki. 
 

7,112 Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih 
podjetij, ki nimajo plače 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,113   Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec 
Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,114 a  Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo 
              določila kolektivnih pogodb in o najvišji plači 
Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,115   Izplačilo regresa za letni dopust 
Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.  
 

7,116  Obračun davka na izplačane plače 
Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,121   Izplačilo plač za mesec 
Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
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7.  UKINJENI davčni in dohodninski obrazci 
 

7,140 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu Zakona o davčnem 
postopku od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. 
členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 
260. členom Zakona o davčnem postopku (ODO -1 ) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,142 Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske 
člane pri izračunu akontacije dohodnine (DOHZAP št. 7) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 
7,143 Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz 

oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih 
stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno 
vrednost premoženja (DOHPREM št. 8) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,144 Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz 
zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi 
uveljavljanja dejanskih stroškov (DOHZAP št. 3) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,145 Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti 
pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku 
(DOHKAP št. 7) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,159 Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov (DOHDEJ št.15) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,234 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) 
(DOHZAP št. 1) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,236 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) 
(DOHZAP št. 2) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,237 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov) (DOHDEJ št. 2) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,242 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
prenosa premoženjske pravice (DOHPREM št. 2) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,244  Napoved za odmero dohodnine od dividend (DOHKAP št. 3) 
Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 
7,248 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz 

kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 8) 
Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
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7,249 Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov 
(105. člen Zdoh - 2) (DOHDRU št. 1) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,250 Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo 
davka 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,251  Obračun posebnega davka na določene prejemke (PDDP št. 1) 
Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,254 Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh - 2 
od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in 
dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (DOHPREM 
št. 6) 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,263  Napoved za odmero davka od premoženja - poslovni prostori 
DURS št. 3  

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,264 Napoved za odmero davka od premoženja - stanovanjski 
prostori, prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže DURS št. 4 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
 
  
 

  Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 
Ljubljana, 4. 2. 2009                                     za področje tiskovin 

                                                 Petar Petrović 

                                                                       
 


