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Priloga k Vlogi za posredovanje podatkov o davčni številki fizične osebe (30 oseb)     
Zap. 

št. 

Ime Priimek EMŠO Datum 

rojstva 

Ulica in hišna številka z dodatkom Poštna številka Davčna številka (izpolni 

davčni organ) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Navodilo za izpolnjevanje seznama fizičnih oseb, za katere se zahtevajo podatki 

 

Zavezanec za davek, ki od davčnega organa zahteva podatke o davčnih številkah fizičnih oseb, mora navesti tudi podatke, ki davčnemu organu omogočajo enolično 

identifikacijo fizične osebe, za katero se podatki zahtevajo, in sicer poleg osebnega imena še ali datum rojstva in naslov prebivališča ali enotno matično številko 

občana (EMŠO). Možni sta torej dve kombinaciji: 

 

1. Kombinacija: 

 ime in priimek (obvezen podatek); 

 EMŠO (obvezen podatek). 

 

2. Kombinacija: 

 ime in priimek (obvezen podatek); 

 datum rojstva (obvezen podatek); 

 stalni naslov v RS (osebe z stalnim naslovom v RS) ali začasni naslov v RS (osebe brez stalnega naslova v RS) (obvezen podatek): 

 ulica in hišna številka z dodatkom 

 poštna številka. 

 

V primeru, da bo davčni organ na podlagi predloženih identifikacijskih podatkov o osebnem imenu in datumu rojstva ter naslovu prebivališča ugotovil, da je v 

Davčnem registru več kot ena fizična oseba s temi podatki, zahtevanega podatka ne bo posredoval, ker ta fizična oseba na podlagi zahteve za posredovanje podatkov 

ni enolično identificirana. V tem primeru bo moral zavezanec za davek, ki je vložil zahtevo za posredovanje podatkov, davčnemu organu predložiti več podatkov, na 

podlagi katerih bo lahko to fizično osebo enolično identificiral. 

Prej navedeno velja tudi, če se na podlagi sporočenih podatkov, davčnega zavezanca, za katerega se podatki zahtevajo, ne da identificirati. V tem primeru bo moral 

vložnik zahteve za posredovanje podatkov navesti pravilne podatke, s katerimi se fizično osebo lahko enolično identificira. 

Podatki se vložniku vloge posredujejo tako, da davčni organ vrne prilogo k vlogi z izpolnjenim ZADNJIM stolpcem »davčna številka«. 

 

OPOZORILO! 

Na podlagi osmega odstavka 19. člena ZDavP-2 sme vložnik zahteve za posredovanje podatkov, razkrite podatke uporabiti samo za namen, za katere so mu bili dani. 




