Priloga 1

OBRAZEC DR-02
Prijava za vpis fizične osebe v davčni register

1.

Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS)

2.

Osebno ime

3.

Datum rojstva

4.

Spol (M-moški, Ž-ženski)

5.

Državljanstvo

6.

Podatki o rezidentskem statusu

Ime

Priimek

Kraj rojstva
EMŠO

Rezident Republike Slovenije:

□ da
Država rezidentstva (za nerezidenta)

□ ne

7.

Številka za davčne namene v državi
rezidentstva (za nerezidenta)

Naslov stalnega prebivališča
Država
Ulica in hišna številka
Naselje
Pošta

8.

Naslov začasnega prebivališča
Država
Ulica in hišna številka
Naselje
Pošta

9.

Naslov v Republiki Sloveniji za vročanje
Ulica in hišna številka
Naselje
Pošta

10

Računi v tujini
Številka

10.1.

(v strukturi IBAN, če banka uporablja IBAN)

Naziv banke ali hranilnice
(s SWIFT oz. BIC kodo banke)

Ime države
Datum (1-odprtja računa, 2-zaprtja računa)
Številka
10.2.

(v strukturi IBAN, če banka uporablja IBAN)

Naziv banke ali hranilnice
(s SWIFT oz. BIC kodo banke)

Ime države
Datum (1-odprtja računa, 2-zaprtja računa)

11. Drugi podatki o fizični osebi
1 - zaposlen/a
Delodajalec
2 - nezaposlen/a

Prijavljen/a na Zavodu za zaposlovanje ( 1 - da, 2 - ne)

3 - upokojen/a

4 - kmet/ica

5 - študent/ka

12. Podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje
Davčna številka
Osebno ime

Ime

Priimek

Naslov prebivališča
Vrsta zastopnika
Meje pooblastil
e-potrdilo
Datum (1-podelitve pooblastila, 2-prenehanja pooblastila)
Davčna številka
Osebno ime

Ime

Priimek

Naslov prebivališča
Vrsta zastopnika
Meje pooblastil
e-potrdilo
Datum (1-podelitve pooblastila, 2-prenehanja pooblastila)

13. Podatki o elektronskem naslovu in elektronskem potrdilu
e-naslov
e-potrdilo

6 - dijak/inja

14.

15.

Podatki o kapitalskih naložbah doma
(1-prijava, 2-sprememba, 3-odjava, davčna številka, firma, sedež, višina, datum)

Podatki o kapitalskih naložbah v tujini
(1-prijava, 2-sprememba, 3-odjava, firma, sedež, organizacijska oblika podjetja v tujini, višina, datum)

16. Razlog vpisa
1 - obdavčljivi dohodki,2 - premično premoženje, 3 - nepremično premoženje
4 - drugo

Opis razloga

17. Podatki o postopkih zaradi insolventnosti ter drugih postopkih prenehanja
1-osebni stečaj, 2-stečaj zapuščine, 3-drugi postopki prenehanja
Datum pravnomočnega sklepa o začetku postopka
Datum pravnomočnega sklepa o zaključku postopka
Način zaključka postopka
Drugi postopki prenehanja

18. Drugo

S podpisom potrjujem resničnost podatkov.
V/Na____________________, dne___________________
Podpis zavezanca:
___________________________
Prijavi za vpis v davčni register so priložene naslednje listine:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

