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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Obr. 7,35 – Obračun davka od dobička pravnih oseb
V Uradnem listu RS št. 21 dne 28.2.2003 je objavljen Pravilnik o obrazcu za obračun davka
od dobička pravnih oseb. Glede na omenjeno objavo vas obveščamo, da je:
7,35
Obračun davka od dobička pravnih oseb
Obrazec je vsebinsko spremenjen, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati
(vključno z LXXXVI. naklado).
Novi obrazci bodo na zalogi po 10. marcu 2003.
Rok oddaje obrazcev za koledarsko leto 2002:
31. marec 2003
2. Prijave k maturi, poklicni maturi in zaključnemu izpitu
Za prijave k maturi, poklicni maturi in zaključnemu izpitu smo pripravili delno spremenjene
obrazce:
1,220
PRIJAVA K MATURI
(odpis - vključno IX. naklada)
1,222
PRIJAVA K IZPITU - PRI MATURI
(odpis – vključno VI. naklada)
1,224
PRIJAVA K POKLICNI MATURI
(odpis - vključno II. naklada)
1,39
PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU
(odpis - vključno XXIII. naklada)
Vsi stari obrazci (zgoraj so navedene naklade) so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.
Novi obrazci bodo v zalogi po 10. marcu 2003.
Ostali obrazci iz tega kompleta:
1,221
ODJAVA OD MATURE - IZPITA
1,223
PRIJAVA K IZPITU IZ MATURITETNEGA PREDMETA
1,225
ODJAVA OD POKLICNE MATURE - IZPITNE ENOTE
1,226
SPREMEMBA PRIJAVE K MATURI
1,43
ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA
Obrazci so nespremenjeni, stara zaloga je VELJAVNA.
Rok oddaje za spomladanski rok: za maturo in poklicno maturo
za zaključni izpit

1. april 2003
sredina maja 2003

3. Obr. 6,49 – EVIDENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA
E – UVOZ
ALEA
Iz naslova Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. 79 z dne
11.9.2002) morajo davčni zavezanci zaradi zagotovitve predpisanih podatkov voditi poleg
knjige izdanih računov (I-RAČ) in knjige prejetih računov (P-RAČ) posebno evidenco o
vstopnem DDV pri uvozu blaga (E-UVOZ). Omenjena evidenca se izpolnjuje, ko se
uveljavlja znesek vstopnega DDV, ki se odbija od uvoza.
6,49

E – UVOZ
knjiga, mehka vezava, format A4 – ležeč, brezlesni papir, dvostranski tisk

Knjiga je že na zalogi.
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4. Obr. 5,46 in 5,47

ALEA

Slovenski računovodski standard 39 (2003), objavljen v Ur. l. RS št. 5, dne 17.1.2003,
prinaša spremembe pri naslednjih obrazcih:
5,46

Knjiga ostalih terjatev in obveznosti
dodani sta dve novi rubriki: pri terjatvah – ZNESEK TERJATEV DO KUPCEV
pri obveznostih – ZNESEK OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
Stara zaloga (I. naklada) je NEVELJAVNA in jo morate odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 14. marcu 2003.
5,47
Knjiga prihodkov in odhodkov
Stara zaloga (vključno z XXXIII. naklado) je NEVELJAVNA in jo morate odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 14. marcu 2003.
5. Obr. 8,128 - Materinska knjižica
V sodelovanju s skupino zdravnikov iz Združenja za perinatalno medicino pri Slovenskem
zdravniškem društvu in Kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike v Ljubljani
pripravljamo dopolnjeno, razširjeno ter vsebinsko spremenjeno Materinsko knjižico.
8,128

Materinska knjižica

Do izdaje vsebinsko spremenjene Materinske knjižice so VELJAVNE stare knjižice.
Nove Materinske knjižice bodo na zalogi predvidoma v začetku meseca aprila 2003.
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, 5. 3. 2003
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izvršni direktor Divizije založništev
direktor Založništva tiskovin
Andrej Založnik
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