ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ DR-02 VDČ - Заява про внесення до податкового реєстру
членів сімʼї, які є на утриманні платника податків

Правова підстава
Бланк DR-02 – Заповнення заяви про внесення до податкового реєстру членів сімʼї, які є на утриманні
платника податків передбачено положеннями статті 51 Закону «Про державний фінансовий контроль»
(Офіційний вісник РС, № 25/14) та Правил ведення та утримання податкового реєстру.
Хто заповнює бланк
Бланк DR-02 VDČ повинна заповнити фізична особа, яка відповідно до положень законодавства, що
регулює податки на доходи фізичних осіб, має право на пільги для утримуваних членів сім’ї. Фізична
особа подає заяву і таким чином претендує отримати право на пільги для членів сім’ї, які є на її утриманні
і які ще не мають податкового номеру.
Особа яка перший раз реєструє утримуваних осіб в заяві повинна вказати: свій податковий номер,
ім’я і прізвище; для утримуваних членів сім’ї необхідно вказати ім’я та прізвище, дату та місце
народження, стать, громадянство, адресу постійного місця проживання, дані про статус резидента, також
треба вказати родинні звʼязки.
При реєстрації змін або доповнень даних особа повинна внести до заяви: свій податковий номер,
ім’я та прізвище; для утримуваних членів сім’ї необхідно вказати податковий номер, дату та місце
народження, стать, громадянство, адресу постійного місця проживання, дані про статус резидента дані,
які змінюються або доповнюються.
Заповнення бланку
Бланк заповнюється чітко, великими друкованими літерами.
Якщо у бланку недостатньо місця для введення даних, заповнюється та додається додатковий аркуш (з
розділами, для яких у бланку недостатньо місця).
1. Дані про платника податків: вказується податковий номер, ім’я та прізвище (в перше вікно ім’я, в
друге прізвище)
2. Інформація про утримуваних членів сім’ї:
• Ім’я і прізвище: вказується ім’я та прізвище утримуваної особи (в перше вікно ім’я, в друге
прізвище).
• Податковий номер: це вікно заповнює податкова служба.
• Дата і місце народження: введіть дату (день, місяць, рік) та місце народження (місто, країна).
• Стать і особистий ідентифікаційний номер: позначте стать (M або Ž) і напишіть словенський
особистий ідентифікаційний номер утримуваної особи, якщо вона його отримала.
• Громадянство: напишіть громадянство утримуваної особи (якщо їх є більше, вкажіть всі).
• Адреса постійного місця проживання: необхідно написати адресу постійного місця проживання
утримуваної особи (країна, місто, вулиця, номер будинку, поштовий індекс і місто).
• Адреса тимчасового місця проживання: необхідно написати адресу тимчасового місця
проживання (країна, місто, вулиця, номер будинку, поштовий індекс і місто).
• Родинні звʼязки: необхідно вказати родинні звʼязки утримуваного члена сім’ї одним із знаків
вказаних під бланком: A - otrok oz. posvojenec/-nka / рідна або усиновлена дитина, B - vnuk/-inja /
внук/чка, C – zakonec / чоловік/дружина, D - starši oz. posvojitelji / рідні або прийомні батьки, E drugi člani kmetijskega gospodinjstva / інші члени сільськогосподарського домогосподарства, F
pastorek/-rka / пасинки
• Дані про статус резидента:
▪ «da / так» відзначається, якщо фізична особа є резидент Республіки Словенія;
«ne / ні» відзначається, якщо фізична особа є нерезидент (не є резидент Республіки
Словенія). В такому випадку потрібно вказати країну резидентства та податковий номер.
Інше: тут можуть бути вказані будь-які дані, які зберігаються в податковому реєстрі або дані
пов’язані із записом у податковому реєстрі і які не враховані в попередніх пунктах (або в розділах

▪
•

бланку), і ці дані не можливо отримати податковим органом з офіційних реєстрів, записів або бази
даних.

Докази
Фізична особа зобов'язана пред'явити податковому органу документ, що посвідчує особу, та докласти
документи, на яких ґрунтуються дані, щодо реєстрації утримуваних осіб в податковий реєстр.
Документи на яких ґрунтуються дані:
- свідоцтво про народження або документ утримуваної особи, що посвідчує її особу, і вноситься до
податкового реєстру;
- витяг зі свідоцтва про шлюб, якщо вносяться дані чоловіка або жінки у якості утримуваної особи
до податкового реєстру;
- довідка про навчання, яка свідчить, що утримувана особа є студентом або учнем;
- довідка про статус резидента, видана уповноваженим органом іншої держави, в якій фізична
особа постійно проживає;
- документ, що свідчить про податковий номер, який був присвоєний у країні проживання.

