4. MELLÉKLET
Kérjük, hogy az adóbevallást olvasható, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

ADÓBEVALLÁS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEMADÓ-ELŐLEG KIVETÉSÉRE
1. ADÓBEVALLÁS STÁTUSZÁNAK JELE (írja be a megfelelő számot)
(Csak az az adózó tölti ki, aki az adóbevallást az
előírt határidő lejárta után nyújtja be, az
adóbevallást önbevallásként teszi meg, vagy a
határozat
kiállítása
előtt
módosítja
az
adóbevallást)

1; benyújtás határidő lejárta
után
2; önbevallás,
3; a benyújtott adóbevallás
javítása, ha a határozatot még
nem kézbesítették)

2. A REZIDENS ADÓZÓ ADATAI
(családi-és utónév)

(adószám)

(a lakóhely adatai: település, utca, házszám)

(e-mail cím)

(postai irányítószám, település)

(telefonszám)

Rezidens ország (jelölje vagy írja be)

Szlovén Köztársaság

egyéb:

3. A KIFIZETŐ ADATAI
Családi-és utónév, illetve
cég
megnevezése

Lakcím ill. székhely (település, utca,
házszám, postai irányítószám)

Adószám vagy
azonosítószám

Ország

1.

2.

4.

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADATAI

A kapott
A
jövedelem
jövedelem
dátuma
típusa

Jövedelem
(EUR-ban)

1.

Külföldi adó
(EUR-ban)

Ország

Az adózó szerző, kivitelező,
feltaláló vagy más személy,
aki vagyoni jogi tárgyat hoz
létre
(jelölje be a megfelelőt)
Igen

Nem
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2.

Igen

Nem

5. NYILATKOZAT A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGON KÍVÜLI ADÓKÖTELEZETTSÉGRŐL
(csak az az adózó tölti ki, aki bejelölte, hogy a Szlovén Köztársaság rezidense)
A kapott
jövedelem
dátuma

A jövedelem
típusa

Jövedelem
(EUR-ban)

Külföldi adó
(EUR-ban)

Ország

Kijelentem, hogy az 5. táblázatban felsorolt vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem a Szlovén Köztársaságon kívül lett megadóztatva. E nyilatkozat alapján érvényesítem
(jelölje be a megfelelőt):

 a külföldi adólevonást
 a jövedelemadó-előleg megfizetése alóli mentességet, mely a Szlovén Köztársaság és
_________________között kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés
______cikk_______bekezdése alapján a Szlovén Köztársaságban nincs megadóztatva.
6.

VAGYONI ÉRTÉKI JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓELŐLEGFIZETÉS CSÖKKENTÉSE ILLETVE MENTESSÉG A JÖVEDELEM KETTŐS
ADÓZTATÁSA ELKERÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS ALAPJÁN (csak
az az adózó tölti ki, akik bejelölte, hogy nem a Szlovén Köztársaság rezidense )

Alulírott érvényesítem a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemadó-előlegfizetés
csökkentését illetve mentességét a Szlovén Köztársaság és _________________között kötött kettős
adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés ______cikk_______bekezdés alapján, valamint
igazolom, hogy:
1. a Szlovén Köztársaság és _____________________között kötött, a jövedelem kettős
adóztatása elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés rendelkezése értelmében
_____________ rezidense vagyok
2. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem nem tartozik ahhoz az állandó üzleti
egységhez vagy bázishoz, mellyel a Szlovén Köztársaságban rendelkezem;
3. a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem kifizetése napján megillet a vagyoni
jog átruházásából származó kifizetett összeg.
Mellékelem aóügyi illetékesség szerinti rezidensi igazolásomat, melyet _______________________
illetékes hatóság adott ki _________ án/én, és amely igazolja, hogy a Szlovén Köztársaság és
_________________között kötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés
rendelkezései alapján ______________ rezidense vagyok.
7. MELLÉKLETEK
Mellékletek (az adózó által az adóbevalláshoz mellékelt dokumentumok és tanúsítványok listája):
1.
2.
Kelt, _____________________, _________________napon

__________________________
Az adózó aláírása
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