
1. melléklet  
 

DR-02 NYOMTATVÁNY 

Bejelentőlap természetes személy adónyilvántartásba való bejegyzéséhez 

 

1. 
Adószám  
 (bejelentéskor az  SzKPI tölti  ki) 

        

 

2 Személyi név Családi név Utónév 

 

3. Születési dátum 
        

Születési hely  

4. Neme (F-férfi,N-nő) 
 SZEMÉLYI 

SZÁM 

             

 

5. Állampolgárság 
 

 

 

6. Adatok a rezidens státuszról 

A Szlovén Köztársaság rezidense: 

□ igen  

□ 

nem 

Rezidens ország (a nem-rezidensé)  

Adó célra kijelölt szám a rezidens 
országban (a nem-rezidensé)  

 

 

 

7. Álandó lakóhely címe 

Ország  

Utca és házszám  

Település  

Postai irányítószám  

 

 
8. Ideiglenes lakóhely címe 

Ország  

Utca és házszám  

Település  

Postai irányítószám   

 

 
9. Kézbesítési cím a Szlovén Köztársaságban 

Utca és házszám  

Település  

Postai irányítószám  



10 Számlák külföldön 

 

10.1. 

Számlaszám  
(IBAN szerkezetben ha a bank  IBAN-t használ)  

 

A bank vagy a takarékpénztár 
megnevezése  (a bank SWIFT ill. BIC kódja)   

Az ország neve  

 Dátum (1-számlanyitás,  2-számlabezárás)         

 

 

10.2. 

Számlaszám  
(IBAN szerkezetben ha a bank  IBAN-t használ)  

 

A bank vagy a takarékpénztár 
megnevezése  (a bank SWIFT ill. BIC kódja)   

Az ország neve  

 Dátum (1-számlanyitás, 2-számlabezárás)         

 

 
11. Egyéb adatok a természetes személyről  

1 – foglalkoztatott Munkáltató  

2 - munkanélküli Bejelentve a Foglalkoztásügyi Hivatalnál (1 - igen, 2 - nem)  

3 - nyugdíjas 4 - gazdálkodó 5 - egyetemista 6 - diák 

 

 
12. Képviseletre meghatalmazott személyek adatai 

 

Adószám         

Személyi név 
Családi név Utónév 

Lakóhely címe  

Képviseleti forma  

Meghatalmazás 
korlátozása 

 

e-igazolás  

 Dátum (1-meghatalmazás adása  2-meghatalmazás megszűnése pooblastila)         

 

Adószám         

Személyi név 
Családi név Utónév 

Lakóhely címe  

Képviseleti forma  

Meghatalmazás 
korlátozása 

 

e-igazolás  

 Dátum (1-meghatalmazás adása, 2-meghatalmazás megszűnése)         

 

 
13. Adatok az e-mail címről és az elektronikus igazolásról 

e-mail cím  

e-igazolás  



 

14. 
Adatatok a hazai tőkebefektetésekről 
(1-bejelentés, 2-módosítás, 3-kijelentés, adószám,cég, székhely, mérték, dátum) 

  

  

  

 

 

15. 
Adatatok külföldi tőkebefektetésekről 
(1-bejelentés, 2-módosítás, 3-kijelentés, adószám,cég, székhely,  a cég szervezeti formája külföldön, mérték, dátum)0 

  

  

  

 

 
16. Bejegyzés indoka 

 
1 – adóztatható jövedelem  2 – ingó vagyon, 3 – ingatlan vagyon  

4 - egyéb Opis razloga  

 

 
17.   Adatok a fizetésképtelenség miatti eljárásokról és más megszűnési eljárásokról 

1 személyi csődeljárás, 2-örökségi csődeljárás, 3-egyéb megszűnési eljárások  

Jogerős határozat dátuma az eljárás kezdetéről         

Jogerős határozat dátuma az eljárás befejezéséről         

Az eljárás befejezésének módja  

Egyéb megszűnési eljárások  

 

 
18. Egyéb 

 

 
 

Aláírásommal igazolom az adatok hitelességét. 
 
 

Kelt____________________, ___________________napján 
 

                                                                                                     
                                                                                              A kötelezett aláírása: 

 

___________________________ 
 

Az adónyilvántartásba való bejegyzéshez az alábbi okiratok vannak mellékeve: 

_________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 


