Priloga 4

OBRAZEC DR-04
Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

1.

Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS)

2.

Firma oziroma ime

3.

Skrajšana firma

4.

Sedež in naslov
Država
Ulica in hišna številka
Naselje
Pošta

5.

Številke telefonov in telefaksov, naslov elektronske pošte
Telefoni
Telefaksi
e-pošta

6.

Organ registracije (šifra in naziv)

7.

Datum vpisa v register oz. začetek opravljanja dejavnosti

8.

Datum izbrisa iz registra oz. prenehanja opravljanja dejavnosti

9.

Registrska številka

10. Matična številka
11. Pravno organizacijska oblika
12. Dodatna organizacijska oblika
13. Šifra dejavnosti po SKD

.

14. Dodatne dejavnosti (1-vpis, 2-izbris; šifra dejavnosti po SKD)
.
.
.
.

.
.

15.

Podatki o rezidentskem statusu
Rezident Republike Slovenije:

□ da
Država rezidentstva (za nerezidenta)

□ ne

Številka za davčne namene v državi
rezidentstva (za nerezidenta)

Poslovni in drugi prostori, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in
16. pridobivanje dohodkov (1-vpis, 2-izbris)
Lokacija
Lokacija
Lokacija

17. Podatki o poslovnih enotah doma in v tujini (1-vpis, 2-izbris)
Naziv
Matična številka
Šifra dejavnosti po SKD

.

Naslov
Naziv
Matična številka
Šifra dejavnosti po SKD
Naslov

18. Podatki o ustanoviteljih, družbenikih oziroma članih
Davčna številka
Osebno ime oziroma firma
Naslov prebivališča oziroma
sedeža
Država prebivališča oziroma
sedeža

.

Vrsta in obseg odgovornosti
Višina vložka

(delež v EUR)

(delež v %)

(delež v EUR)

(delež v %)

Datum (1 - vstopa, 2 - izstopa)
Davčna številka
Osebno ime oziroma firma
Naslov prebivališča oziroma
sedeža
Država prebivališča oziroma
sedeža
Vrsta in obseg odgovornosti
Višina vložka

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

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

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

Ime

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

Priimek

Osebno ime

Ime

Priimek

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

22. Računi v tujini
22.1. Številka
(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)
22.2. Številka
(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)
22.3. Številka
(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)
23. Povezane osebe (1-nastanek povezave, 2-prenehanje povezave; davčna številka, datum)

24.

Oseba, ki vodi poslovne knjige
Firma oziroma osebno ime
Davčna številka
Datum (1-prijava, 2-odjava)

Podatki o postopkih zaradi insolventnosti in postopkih prisilnega prenehanja ter
25. drugih postopkih prenehanja
1-prisilna poravnava, 2-stečaj, 3-likvidacija, 4-druge vrste prenehanja

Datum pravnomočnega sklepa o začetku postopka
Datum pravnomočnega sklepa o zaključku postopka
Način zaključka postopka
Druge vrste prenehanja

26.

Podatki o statusnih spremembah

27. Število zaposlenih oseb

Dan v mesecu za izplačilo
dohodkov iz zaposlitve

28. Drugo

S podpisom potrjujem resničnost podatkov.

V/Na_________________, dne________________

Podpis zavezanca:
________________________

Prijavi za vpis v davčni register so priložene naslednje listine:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

