Obvestilo št. 5

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Spremenjen trošarinski obrazec 7,161

NOVO!

V UL. št.12 od 12.2.2007 je objavljen Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki
se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. V dogovoru s Carinsko
upravo RS smo založili nov spremenjen obrazec:
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 že na zalogi. Veljavna je II. naklada.

2. Stari obr. 0,48 in 0,49 so s 1. 1. 2008 neveljavni
Ponovno vas opozarjamo, da so s 1. 1. 2008 veljavni le še novi obrazci 0,48
in 0,49 !
0,48

PRIJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
set v dveh izvodih

–

obr. PD

Stari obrazci (seti v dveh izvodih) do vključno XCVIII. naklade so s 1. 1. 2008
NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati!
Novi obrazci so na zalogi, veljavni so od XCIX . naklade.
in
0,49

PONOVITEV, SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV
PRIJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – obr. PD-PO
set v dveh izvodih

Stari obrazci (seti v dveh izvodih) do vključno XLIII. naklade so s 1. 1. 2008
NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati!
Veljavni so od vključno nove XLIV. naklade. Ponovno natisnjeni novi obrazci bodo
na zalogi po 25. 2. 2008
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, 15. 2. 2008
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