1. Melléklet

DR-02 NYOMTATVÁNY
Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére
* A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni.
1. Adószám *
az első beadvány esetén a DURS tölti ki

2.

Személynév*

3.
4.

Születési ideje és
helye
Neme (F-férfi, N-nő)

5.

Állampolgársága

6.

Állandó lakóhely címe

utónév

Családi név

EMŠO

Állam
Utca és házszám
Település
Posta
7.

Ideiglenes lakóhely címe
Állam
Utca és házszám
Település
Posta

8.

Kézbesítési cím a Szlovén Köztársaságban*
Utca és házszám
Település
Posta

9.

Bejegyzés indoka
1-adóköteles jövedelmek, 2-ingó vagyon, 3-ingatlan vagyon, 4-egyebek

10. A természetes személy egyéb adatai
1-foglalkoztatottva

Munkáltató

2-munkanélküli

Bejelentve az SzK Foglalkoztatási Intézetében ( 1-igen, 2-nem)

3-nyugalmazott

4-paraszt

5-egyetemista

11. Adatok az elektronikus certifikátumról*

12. Képviseletre meghatalmazott személyek adatai*
A.

Adószám

6-diák

Személynév

Utónév

Családi név

Lakóhely címe
Képviselő típusa
Meghatalmazások
határa
E-certifikátum

B.

Dátum (1-meghatalmazás megadása, 2-meghatalmazás
megszűnése)
Adószám
Személynév

Utónév

Családi név

Lakóhely címe
Képviselő típusa
Meghatalmazások
határa
E-certifikátum
Dátum (1-meghatalmazás megadása, 2-meghatalmazás
megszűnése)
13. Belföldi tőkebefektetések adatai* (1-bejelentés, 2-módosulás, 3-kijelentés, adószám,
cég, székhely, összeg)

14. Külföldi tőkebefektetések adatai* (1-bejelentés, 2-módosulás, 3-kijelentés, adószám,
cég, székhely, a vállalat szervezeti formája külföldön, összeg)

Aláírásommal igazolom, hogy az adatok valósak.
_________________(helység), kelt __________________________
Adózó aláírása:
____________________________

Az adónyilvántartásba való bejegyzési beadványához az alábbi okiratokat mellékelje:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DR-02 NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére
Jogalap
DR-02 Nyomtatvány – a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére
irányuló beadvány az Adószolgálati törvény (az SzK Hivatalos Lapja, 1/07 sz. - egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 50. cikkelye alapján lett előírva.
Kinek kell kitöltenie a nyomtatványt:
A) Természetes személy, aki a Szlovén Köztársaságban állandó illetve ideiglenes
lakóhellyel rendelkezik
A természetes személy, aki a Szlovén Köztársaságban állandó illetve ideiglenes lakóhellyel
rendelkezik, abban az esetben tölti ki a nyomtatványt és nyújtja be az adóhivatalnak, ha az
elektronikus certifikátumról, a képviseletről, a befektetésekről közöl adatokat vagy pedig a
kézbesítési címet jelenti be. A beadványt abban az esetben is benyújtja, ha az adóhatóság a
természetes személyt figyelmezteti, hogy nyújtsa be a hiányzó adatokat (amennyiben a
központi lakossági nyilvántartás nem tartalmazza az összes adatot, melyek az
adónyilvántartásba-vételhez szükségesek).
A nyomtatványba kötelezően be kell írnia az adószámot, a személynevet és azokat az
adatokat, amelyeket bejegyzésre jelent be, amelyeket módosít vagy kiegészít.
B) Természetes személy, aki a Szlovén Köztársaságban állandó illetve ideiglenes
lakóhellyel nem rendelkezik
A természetes személy, aki a Szlovén Köztársaságban nem rendelkezik állandó illetve
ideiglenes lakóhellyel, adónyilvántartásba-vételi beadványát abban az esetben tölti ki és
nyújtja be az adóhivatalnak, ha területén adóköteles jövedelemre tesz szert, vagy ha
megadóztatható ingóság iletve ingatlan vagyon tulajdonosa.
A nyomtatványban kötelezően fel kell tüntetnie személynevét, születésének idejét és
helyét, nemét, állampolgárságát, állandó lakóhelyének címét, valamint a bejegyzés
indokát, és a bejegyzésre beterjesztett adatokat.
Az adatok módosítására vagy kiegészítésére vonatkozó beadvány benyújtásakor
kötelezően be kell írni az adószámot, a személynevet és a módosítandó vagy
kiegészítendő adatokat.
A nyomtatvány kitöltése
A nyomtatványt olvashatóan, nagy nyomtatott betűkkel töltse ki.
1. Adószám: írja be az adószámot, amennyiben ez adott, ellenkező esetben e rovatot
az adóhivatal tölti ki.
2. Személyneve: az első rovatba írja az utónevet, a másodikba a családnevet.
3. Születési ideje és helye: írja be a születés idejét (nap, hónap, év) és helyét.
4. Neme és EMŠO: jelölje meg nemét (F illetve N) és írja be a polgárok egységes
törzsszámát, amennyiben ez adott.
5. Állampolgárság: írja be állampolgárságát (illetve összes állampolgárságát, ha több
van).
6. Állandó lakóhely: írja be az állandó lakóhely címét (a posta rovatba írja be a postai
irányítószámot és a posta nevét).
7. Ideiglenes lakóhely: írja be az ideiglenes lakóhely címét (a posta rovatba írja be a
postai irányítószámot és a posta nevét).
8. Kézbesítési cím a Szlovén Köztársaságban: írja be a kézbesítés címét, amikor a
természetes személy az adózási küldeményeket nem kívánja az állandó lakóhelyére
kapni, vagy amikor az adózási küldeményeket nem kívánja az ideiglenes lakóhelyére

kapni (és a Szlovén Köztársaságban csak egy ideiglenes lakóhelye van, állandó
lakóhellyel pedig nem rendelkezik)
9. A bejegyzés indoka: a rovatot csak az a természetes személy tölti ki, akinek a
Szlovén Köztársaságban nincs állandó illetve ideiglenes lakóhelye. A rovatba írjon be
egy számot azok közül, amelyek a nyomtatványon a bejegyzés lehetséges
indokaként vannak feltűntetve.
10. A természetes személyek egyéb adatai: a feltűntetett adatok közül karikázzon be
egyet. Amikor megjelöli, hogy foglalkoztatott, úgy írja be a munkáltató nevét is.
Amikor megjelöli, hogy munkanélküli, jelölje meg azt is, hogy bejelentkezett-e a
Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézeténél.
11. Adatok az elektronikus certifikátumról: a természetes személy írja be a digitális
igazolások valamennyi hitelesítőjét.
12. A képviseletre meghatalmazott személyek adatai: a természetes személy beírja
az általa képviseletre meghatalmazott személy adatait.
Beírja az adószámot, a személynevet, valamint a lakóhely címét.
A „képviselő típusa” rovatba szavakkal írja be az egyik lehetséges típust:
adóképviselő, kézbesítési meghatalmazott vagy egyéb.
A „meghatalmazások határa” rovatba írja be azokat a cselekvéseket, amelyekre
meghatalmazza (pl.: a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására,
kézbesítésekre, adószám beszerzésére, korlátlan) vonatkozik.
Az „E – certifikátum” rovatba beírja a digitális igazolás esetleges hitelesítőjét.
Az utolsó sorba beírja a számot, hogy a meghatalmazást megadták (1), vagy
megszűnt (2), valamint a dátumot.
13. Adatok a belföldi tőkebefektetésekről: a természetes személy írja be a számot,
hogy a tőkebefektetést bejelenti (1), módosítja (2) vagy kijelenti (3). Ezt követően írja
be az adószámot, a céget és a vállalat székhelyét, amelybe a befektetést
végrehajtotta, valamint a tőkebefektetés összegét.
14. Adatok a külföldi tőkebefektetésekről: a természetes személy írja be a számot,
hogy a tőkebefektetést bejelenti (1), módosítja (2) vagy kijelenti (3). Ezt követően írja
be a céget, a vállalat székhelyét, a külföldi szervezet formáját, valamint a
tőkebefektetés összegét.

Bizonyítékok
Az adóhatóság hivatali kötelességből beszerzi a közigazgatási és más állami szervek, helyi
önkormányzati közösségek vagy közfelhatalamazással bíró szervek által vezetett hivatalos
nyilvántartásból az igazolásokat, kivonatokat és más tényekre vonatkozó adatokat, melyeket
mellékelni kell a nyilvántartásba-vétel bejegyzéséhez.
A természetes személy az adóhatóság betekintése céljából benyújtja a személyazonosságát
igazoló okiratot és mellékeli a beírandó, a módosítandó vagy a kiegészítendő adatok alapjául
szolgáló okmányokat, ha az adóhatóság nem tudja beszerezni hivatalos kötelességből.
Amennyiben a beadványt a természetes személy meghatalmazottja nyújtja be, az
adóhatóság részére betekintés céljából benyújtja a személyazonosságát bizonyító okiratot,
és mellékeli a meghatalmazást, valamint a beírandó, a módosítandó vagy a kiegészítendő
adatok alapjául szolgáló okiratokat, ha az adóhatóság nem tudja beszerezni hivatalos
kötelességből.
Az adatok alapjául szolgáló okiratok főként:
- személyazonossági okmány, amelyből evidensek a természetes személy által
bejelentett személyazonossági adatok,
- az ideiglenes lakóhely bejelentéséről illetve kijelentéséről szóló igazolás, amelyből
evidens az ideiglenes lakóhely bejelentése illetve kijelentése,
- képzési igazolás, amelyből látható, hogy a természetes személy egyetemista vagy
diák,

-

digitális igazolás, amelyből evidens, hogy a természetes személy E – certifikátummal
rendelkezik,
meghatalmazások, amelyekből evidens, hogy a természetes személy a képviselettel
egy személyt bízott meg, akit a nyomtatványban feltűntetett (12 rovat),
munkavállalási engedély, amelyből evidens, hogy a természetes személy a Szlovén
Köztársaságban munkavállalási engedéllyel rendelkezik,
tőkebefektetési igazolás, értékpapír-vásárlási szerződés, Kliring-letéti Társaság
tranzakciós forgalmának kivonata (a továbbiakban: KDD), amelyekből evidens, hogy
a természetes személy befektetéssel rendelkezik.

