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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
Spoštovani ! 
 

DZS, d.d., Založništvo tiskovin je na osnovi Uradnega lista št. 113 z dne 23. 12. 2002 in 
dogovora z DURS založilo sledeče davčne obrazce: 
 

1.   Napoved za odmero dohodnine 
 

7,201  DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (slovenski jezik) 
7,201a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine  

(slovenski jezik) 
 

Obrazci bodo uporabnikom na razpolago po 6. januarju 2003.  
Stari obrazci so neuporabni.  
 
7,201/1 DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (ital. – slov. jezik) 
7,201/1a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine  

(ital. – slov. jezik) 
 

7,201/2 DURS 1 Napoved za odmero dohodnine (madž. – slov. jezik) 
7,201/2a DURS 1a Navodilo za vpis podatkov za napoved za odmero dohodnine 

(madž. – slov. jezik) 
 

Obrazci bodo uporabnikom na razpolago po 10. januarju 2003  
Stari obrazci so neuporabni.  
 

 

2.   Kompet obrazcev za odmero davka od dohodkov  
 

7,271   Komplet obrazcev za odmero davka od dohodkov  
 

Komplet vsebuje naslednje obrazce (skupaj jih je 17): 7,202, 7,211a, 7,211b, 7,204, 
7,206, 7,205, 7,207, 7,207a, 7,207b, 7,207c, 7,207č, 7,203, 7,209, 7,210, 7,208, 7,202b, 
7,202c  
Komplet 7,271 bo davčnim zavezancem na razpolago po 6. januarju 2003. 
 

Obrazec je spremenjen, pri kompletih iz predhodnega leta je potrebno zaradi spremembe 
zamenjati sledeče obrazce: 7,202;  7,202b;  7,203; 7,211a; 7,211b. 
 
Sporočite nam koliko lanskih kompletov 7,271 imate trenutno na zalogi in poslali vam 
bomo obrazce, ki jih je potrebno zamenjati.  
Izpolnjeno spodnjo razpredelnico pošljite po faxu na št. 01 / 5

 

 

85 17 55. 
 

Poslovalnica: 

Naslov: 

Št. obr. 7,271:  
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3.   Napovedi za odmero davka od ........ 
 

7,212  DURS 12 Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne 

 
7,213  DURS 2A Obračun davka od dohodkov iz dejavnosti 

Obrazec je spremenjen, zaloge so neuporabne 
Vseh zavezancev skupaj v Sloveniji je 100 

 

7,214  DURS 14 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
- druga alineja 64. člena Zakona o dohodnini (obresti) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne
7,215  DURS 15 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  

(oddaja se do 15. 1. 2003) - tretja alineja 64. čl. Zakona  
o dohodnini (stanovanjski prostori - najem) 

 

 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne
Obrazec je na zalogi 

7,216  DURS 16 Napoved za odmero davka od prejetega darila 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne

7,217  

 

 

DURS 17 Napoved za odmero davka na promet nepremičnin 
Obrazec je nespremenjen.  
Zaloge so uporabne od XXXIII. naklade dalje. 
Pripravlja se sprememba, pozor pri naročanju. 

7,263 DURS 3 Napoved za odmero davka od premoženja –  
1.točka 156 čl. Zakona o dohodnini (poslovni prostori) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne
7,264  D

 

 

 

URS 4 Napoved za odmero davka od premoženja – 
 2. točka 156 čl. Zakona o dohodnini (stanovanjski prostori, 
prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne
7,265  DURS 22 Napoved za odmero davka od osebnih prejemkov v tujini 

Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne
7,266  DURS 23 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  

– doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne

7,267  
 

DURS 24 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženjskih pravic 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne

7,268  
 

DURS 2/0 Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za obdobje 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne

7,269  DURS 20 Napoved za odmero davka od dobička od prodaje  
vrednostnih papirjev, drugih deležev gospodarskih družb 

Obrazec se bo prodajal v kompletu,  

 

v polo obr. 7,269 bosta vložena lista 7,269a in 7,269b.  
Vložna lista 7,269a in 7,269b se bosta prodajala tudi samostojno. 
Obrazec je nespremenjen, zaloge so uporabne

 
Obrazci bodo davčnim zavezancem na razpolago po 3. januarju 2003. 
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4.   Obr. 7,2 in 7,4 - Povzeteka obračunov  

 

Po pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2002 (UL. RS št. 109 z dne 
13. 12. 2002) je potrebno dostaviti izpostavi davčnega urada obrazca:  
 

7,2  Povzetek obračuna osebnih dohodkov izplačanih v obdobju  
od 1. januarja do 31. decembra ____ 

 

Obrazec je delno spremenjen, stari so neuporabni.  
Spremenjen obrazec bo na razpolago po 7. januarju 2003. 
 

7,4  Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju  
od 1. januarja do 31. decembra ____ za osebo 

 

Povzetek obračuna za osebo, ki ga izplačevalci dostavijo delavcu, oziroma prejemniku 
dohodka.  
 

Obrazec je nespremenjen, stari so uporabni.  
Obrazec bo na razpolago po 7. januarju 2003. 
 

5.   Obr. 7,110,  7,110a,  7,110b,  7,111,  7,109 
 

V uradnem listu RS št. 114 dne 24. 12. 2002 je izdan Prav n k o spremembi veljavnosti 
REK obrazcev, ki se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.  

il i

Obrazci na katere se odredba nanaša so: 
 

REK 1 obr. 7,110;  REK 1a obr. 7,110 a;  REK 1b obr. 7,110 b;  REK 2 obr. 7,111 
 

Obrazci so vsebinsko spremenjeni, zaloge so neuporabne. 
Obrazci bodo zavezancem na razpolago po 6. januarju 2003. 
 

Obrazec REK 3 obr. 7,109 je nespremenjen. 
 

6.   NOVO – Prijava in odjava gosta 
 

Na osnovi Pravilnika o izvrševanju Zakona o prebivališču je prehodno obdobje 2002 
končano in s 1. 1. 2003 stopa v veljavo nov obrazec Prijava - Odjava gosta. 
 

11,4  Prijava - odjava gosta 
blok A4 format, 100 listov, brezlesni papir, enostranski tisk  
(slovenski z angleško - francosko - italijansko - nemškim prevodom ) 

 

Obrazci bodo zavezancem na razpolago po 13. januarju 2003.  
 

7.   Spremenjeni Predlogi za izvršbo 
 

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ - A) 
objavljenega v UL. RS. št. 75 dne 22. 8. 2002 smo spremenili sledeče obrazce: 
 

7,96  Predlog za izvršbo (Na podlagi verodostojne listine 23. člen ZIZ) 
7,97  Predlog za izvršbo 
7,98  Predlog za izvršbo (Za izterjavo preživninske terjatve) 
 

Obrazci so vsebinsko spremenjeni, zaloge so neuporabne. 
Novi obrazci bodo zavezancem na razpolago po 3. januarju 2003. 
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8.   Prenovljen Priročnik Izvršba  
 

Ker je spremenjen Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) doživel globoke vsebinske 
spremembe je bilo potrebno vsebinsko prenoviti tudi obstoječi priročnik: 

 

 

7,41   Izvršba - izterjava denarnih terjatev 
 

Obrazec je vsebinsko spremenjen, zaloge so neuporabne. 
Novi obrazci bodo na razpolago v začetku februarja leta 2003. 
 

9.   Podjetniški portal  alea.dzs.si  
 

alea.dzs.si bo podjetniški portal, na katerem bodo vse tiste 
informacije, ki jih dnevno potrebujemo pri poslovanju.  
 

Trudili se bomo, da vam omogočimo zanesljiv, izčrpen ter verodostojen vir 
informacij, ki so danes pomembne tako pri poslovnih odločitvah, kot tudi v 
vsakdanjem življenju.  
 
Od sedaj boste sprotna obvestila o novostih in Stalna Obvestila trgovcem lahko 
našli tudi na portalu alea.dzs.si. Dostop pa boste imeli tudi do arhiva Obvestil. 
 

 

alea.dzs.si vam omogoča:
• pregled spletnih priročnikov, ki 

pokrivajo  
- računovodstvo 
- davke 
- ustanovitev, prenehanje in

statuarne spremembe v delovanju
podjetja 

- poslovno korespondenco 
- avto v službeni rabi 
- marketing 
- kakovostno poslovanje 
- upravljanje s človeškimi viri 
- napotke za poslovanje vezane na 

• pregled pravilno izpolnjenih obrazcev
in pregled vseh obrazcev  

• podroben vpogled v programe 
družine PCA 

• odgovore na pogosto zastavljena 

• sprotno obveščanje o novostih in 
prodajnih akcijah 

• dnevno spremljanje  
- novic s področja gospodarstva 
- tečajnih list 
- kilometrin, cene bencina, dnevnic 
- obrestnih mer 

vprašanja 

javna naročila 

 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na našo komercialo (tel. 01/586 43 42            
g. Kogoj Andrej in 01/586 42 64 ga. Lucija Friškovec). 
 
 

Ljubljana, 3. 1. 2003                                                 Direktor Založništva tiskovin 
                                                                           
 

 
 

 

 

 

             Andrej Založnik 
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Cenik za Davčne obrazce DZS, Založništva tiskovin (vse cene so v SIT) 

 
 

Cena 
Obrazec brez DDV z DDV 

7,2 95,83 115,00 
7,4 17,50 21,00 
7,109 30,83 37,00 
7,110 30,83 37,00 
7,110a 30,83 37,00 
7,110b 30,83 37,00 
7,111 30,83 37,00 
7,201 47,50 57,00 
7,201a 0,00 0,00 
7,201/1 47,50 57,00 
7,201/1a 0,00 0,00 
7,201/2 47,50 57,00 
7,201/2a 0,00 0,00 
7,212 30,00 36,00 
7,213 47,50 57,00 
7,214 47,50 57,00 
7,215 47,50 57,00 
7,216 40,83 49,00 
7,217 47,50 57,00 
7,263 58,33 70,00 
7,264 58,33 70,00 
7,265 18,33 22,00 
7,266 18,33 22,00 
7,267 18,33 22,00 
7,268 18,33 22,00 
7,269 58,33 70,00 
7,269a 18,33 22,00 
7,269b 18,33 22,00 
7,271 350,00 420,00 
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