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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 
 
 

Spoštovani! 
 

1. Obrazci za obračun davčnih odtegljajev – REK obrazci 
 

DZS, d.d., Založništvo tiskovin je na osnovi Uradnega lista št. 125 z dne 22.11.2004, kjer je bil 
objavljen Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja 
obrazcev davčnemu organu  založilo sledeče davčne obrazce.  
 

Pravilnik začne veljati s 01.01.2005. 
 

7,110  Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (REK - 1) 
pola, format A4, dvostranski tisk.             (Velja I. naklada) 
 

7,110a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za 
obvezno praktično delo (REK - 1a) 
list, format A4, dvostranski tisk. Nadomesti obrazec REK - 3.     (Velja XXV. naklada) 

 

7,110b Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov 
iz naslova socialnega zavarovanja (REK - 1b) 
list, format A4, dvostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.     (Velja XV. naklada) 
 

7,123 Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz 
naslova prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (REK - 1c) 
list, format A4, enostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.      NOVO 
 

7,124 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz drugih pogodbenih razmerij 
(REK - 1d) 
list, format A4, dvostranski tisk.       NOVO 
 

7,125 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz dejavnosti (REK - 2a) 
list, format A4, dvostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.   NOVO 
 

7,126 Obračun davčnih odtegljajev za druge dohodke iz osnovne kmetijske in 
osnovne gospodarske dejavnosti (REK - 2b) 
list, format A4, enostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.   NOVO 
 

7,127 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz premoženja, razen za dohodke 
iz vzajemnih skladov (REK - 3a) 
list, format A4, dvostranski tisk.       NOVO 
 

7,128 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz vzajemnih skladov (REK - 3b) 
list, format A4, dvostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.   NOVO 
 

7,129 Obračun davčnih odtegljajev za druge dohodke po 98. členu ZDoh - 1 (REK - 4) 
list, format A4, dvostranski tisk.       NOVO 
 

7,131 Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun 
davčnih odtegljajev 
list, format A4, enostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.   NOVO 

 
Vsi stari REK obrazci so s 01.01.2005 NEVELJAVNI   in jih je potrebno odpisati.  
 

Novi obrazci bodo zavezancem na razpolago po 20. decembru 2004. 
 
Pravilnik  ukinja naslednja dva obrazca: 
 

7,109   Obračun prispevkov od nagrad vajencem (REK - 3) 
 

7,111  Obračun davka in prispevkov od drugih osebnih prejemkov in dohodkov 
(REK - 2) 

Obrazca sta NEVELJAVNA od 01.01.2005 in ju je potrebno odpisati. 
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2. Obrazci za obračun davčnih odtegljajev – REK obrazci 
 

V Uradnem listu št. 125 dne 22.11.2004 je objavljen Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih 
odtegljajev od plačil rezidentov in nerezidentov in o načinu predložitve obrazca davčnemu organu. 
 

Pravilnik prične veljati s 01.01.2005. 
 

7,140  Obračun davčnih odtegljajev po 356. členu Zakona o davčnem postopku 
od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 68. členu Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 245. členom Zakona o 
davčnem postopku (ODO - 1) 
list, format A4, dvostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.   NOVO 

 

7,141  Obvestilo v primeru, ko ni davčnega odtegljaja, po 357. členu Zakona o 
davčnem postopku (ODO - 2) 
list, format A4, dvostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.  NOVO 

 

Obrazca bosta na zalogi po 20. decembru 2004. 
 

3. Znižana st. akontacije dohodnine za invalide 
 

V Uradnem listu št. 130 dne 03.12.2004 je objavljen Pravilnik z veljavnostjo 01.01.2005 
sledečih obrazcev: 
 

7,137  Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od nadomestila iz 
obveznega invalidskega zavarovanja (DOHZAP št.4)   NOVO 
list, format A4, dvostranski tisk. VLOGE BODO INVALIDI ODDAJALI ŠE LETOS. 

 

7,138 Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine od 
nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja (DOHZAP št.5) 
list, format A4, dvostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.  NOVO 

 

7,139 Obvestilo o preklicu znižane stopnje akontacije dohodnine od nadomestila 
iz obveznega invalidskega zavarovanja (DOHZAP št.6) 
list, format A4, dvostranski tisk. Prodajna količina bo majhna.  NOVO 

 

Obrazci bodo na zalogi po 20. decembru 2004. 
 

4. Olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine 
 

V Uradnem listu št. 130 dne 03.12.2004 je objavljen Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje 
olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz 
delovnega razmerja in pokojnine.  
 

Pravilnik začne veljati s 01.01.2005. 
 

7,142  Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri 
izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in 
pokojnine (DOHZAP št.7)        NOVO 
list, format A4, dvostranski tisk. VLOGE BODO ZAVEZANCI ODDAJALI ŠE LETOS. 

 

Obrazec bo na zalogi po 20. decembru 2004. 
 
 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 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, 14. 12. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 

        Andrej Založnik 
 
 
 
 


