Obvestilo št. 6

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. NOVO obr. 5,129 - ALEA Register 2003

ALEA

Programska zbirka ALEA Register 2003 pravnih oseb (v nadaljevanju ALEA Register) je
delovni pripomoček za vsakogar, ki deluje v gospodarstvu in/ali negospodarstvu, torej s
poslovnimi subjekti. ALEA Register vsebuje tako podatke o pravnih osebah, s.p.-jih,
društvih, državnih in ostalih institucijah v skupnem številu preko 169.000 zapisov.
Programska zbirka vam omogoča:
Iskanje posameznega poslovnega partnerja:
• iskanje osnovnih podatkov o poslovnem subjektu
• iskanje podatkov o poslovnih subjektih, potrebnih za računovodstva
• iskanje podatkov, ki kažejo na finančni položaj podjetja
• iskanje podatkov o lastnikih in zastopnikih poslovnega subjekta
• iskanje drugih podatkov o poslovnem subjektu
Pregledovanje, tiskanje, izvažanje in shranjevanje zapisov za nadaljnjo uporabo.
Prednosti:
• dostop do spletne verzije programa s pregledom baze in zadnjih sprememb pri
poslovnih subjektih (približno 1000 sprememb na teden)
• izredno hiter iskalnik, ki omogoča hitro obdelavo velikih količin podatkov
• sodoben grafični vmesnik, ki omogoča pregledovanje podatkov v uporabniku prijazni obliki
• enostavno izvažanje podatkov v druge programe za nadaljno uporabo
• poenostavljena priprava podatkov za akcije direktne pošte direktno iz programske
zbirke ALEA Register
• izpis podatkov in logotipov na kuverte in dopise
Cena ALEA Registra je odvisna od števila uporabnikov programa. Cene v spodnji tabeli
so za za eno uporabniško različico. Ponujamo tudi osveževanje podatkov 3 krat letno proti
plačilu nadomestila.
Cena
ALEA Registra
39.900 SIT

enkrat letno
34.900 SIT/na osvežitev

Osveževanje podatkov
dvakrat letno
27.900 SIT/na osvežitev

trikrat letno
19.900 SIT/na osvežitev

2. POPRAVEK EAN kode pri obr. 7,49
Zaradi tehnične napake je na obr. 7,49 napačna EAN koda.
Priložena je pravilna.
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3. Obrazec 8,203
V sodelovanju s strokovnimi sodelavci iz Razširjenega strokovnega kolegija za medicino
dela pri Ministrstvu za zdravje (v nadaljevanju: RSK) v zvezi z novim Pravilnikom o
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št. 87/2002), smo pripravili
naslednje obvestilo:
Obrazec na katerega se nanašajo spremembe je:
8,203
Napotnica za predhodni (specialni) zdravstveni pregled z
zdravniškim spričevalom
Obrazec je VELJAVEN po dogovoru s predstavniki RSK do izdaje novih obrazcev, nato bo
ukinjen. Objava popravka Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v
Uradnem listu RS se pričakuje v prvi polovici marca 2003.
Tako bosta obr. 8,203 nadomestila naslednja dva obrazca:
8,204
Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled z
zdravniškim spričevalom
8,205
Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni
zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom.
4. Obrazca 8,253 in 8,253R
V sodelovanju s strokovnimi sodelavci iz ZPIZ Slovenije ter v skladu z Zakonom o matični

evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Ur.list RS, št. 81/00) in Pravilnikom o obrazcu za prijavo podatkov in sprememb podatkov
o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja (Ur.l. RS št., 112/02 in št. 119/02)
smo vsebinsko spremeniliobrazca:
8,253
PRIJAVA PODATKOV IN SPREMEMB PODATKOV O PLAČI, PLAČANEM
PRISPEVKU IN OBDOBJU ZAVAROVANJA – M-4/M-8 (ročni obrazec)
format A3, brezlesni papir, dvostranski tisk
Obrazci se vložijo osebno ali pošljejo po pošti Odseku za matično evidenco pri območni
enoti Zavoda, ki je krajevno pristojna za vodenje matične evidence.
Obrazec je spremenjen, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati (vključno z XIX. naklado).
Novi obrazci bodo na zalogi po 26.februarju 2003.
Rok oddaje obrazcev za koledarsko leto 2002:
30. april 2003.

Poleg ročnega obrazca imamo v programu tudi računalniško različico
8,253 R PRIJAVA PODATKOV IN SPREMEMB PODATKOV O PLAČI, PLAČANEM
PRISPEVKU IN OBDOBJU ZAVAROVANJA – M-4/M-8 (računalniški obrazec)
format A3, samokopirni papir, set 1+1, neskončni trak
Obrazec je spremenjen, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati (vključno z XVII. naklado).
Novi obrazci bodo na zalogi po 26.februarju 2003.
Dajalci podatkov, ki sporočajo podatke o obdobju zavarovanja in plači na magnetnem
traku oz. disketi, jih pošljejo v skladu z navodili ZPIZ-a, ki jih najdejo na spletni strani ZPIZ
Slovenije na naslovu:http://www.zpiz.si/iso/Navodila_M4_M8/M4spl2002.html, kjer so tudi
obširna navodila za obrazce M-4/M-8.
Tudi računalniški obrazci se vložijo na Odseku za matično evidenco območne enote ZPIZ,
pristojne za vodenje matične evidence.
Rok oddaje obrazcev za koledarsko leto 2002:
30. april 2003
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5. Obr. 8,41 - Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka
Na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. list RS, št. 97/01) je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS izdalo Pravilnik o postopkih za
uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Ur. list RS, št. 15/03), na osnovi katerega je
predpisan nov obrazec DP-3 - Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka (DZS obr.
8,41).
8,41
Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka
Novi obrazci bodo na zalogi po 10. 3. 2003, pravico do otroškega dodatka pa bodo
stranke na novih obrazcih lahko uveljavljale od 1.4.2003 dalje. Obstoječi obrazci bodo
tako v veljavi le do 31.3.2003.
6. Obr. 7,35 – Obračun davka od dobička pravnih oseb
Po informacijah DURS in Ministrstva za finance bo obrazec verjetno spremenjen, zato
do nadaljnega ustavite prodajo obstoječih obrazcev. (obrazcev zaenkrat še na odpisujte)
Nadaljne informacije bodo obavljene na internet strani http://alea.dzs.si pod
obrazcem 7,35 takoj, ko jih bomo prejeli – predvidoma konec februarja 2003.
Rok oddaje obrazcev za koledarsko leto 2002:

31. marec 2003

7. Dodatno pojasnilo pri oddaji obrazcev za male podjetnike
Mali podjetniki morajo na osnovi Uradnega lista št. 113 z dne 23. 12. 2002 in dogovora
z DURS predložiti DURSu naslednji davčni obrazec:
7,271

Komplet obrazcev za Odmero davka od dohodkov

Rok oddaje obrazcev za koledarsko leto 2002:

28.februar 2003 (glej obvestilo št.:1/03)

Mali podjetniki morajo na osnovi Pravilnika o predložitvi letnih poročil samostojnih
podjetnikov posameznikov (UL. RS. št.13 od 7.2.03) prvič predložiti AJPESU sledeče
obrazce:
7,48
Podatki iz bilance uspeha (Priloga 6B)
7,49
Podatki iz bilance stanja (Priloga 6A)
7,51 d
Izjava o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5)
Rok oddaje obrazcev za koledarsko leto 2002:

31.marec 2003 (glej obvestilo št.:4/03)

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
pa pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si.
Ljubljana, 21. 2. 2003

Direktor Založništva tiskovin
Andrej Založnik
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