Kérjük, hogy az kérelem olvasható és nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

KÉRELEM A JOGI SZEMÉLY SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGBELI ADÓÜGYI
ILLETÉKESSÉGÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁSA KIADÁSÁRA

1. AZ IGAZOLÁS TÍPUSA (kötelező beírni az igazolás típusának a számát a négyzetbe)
1; A Társasági adóról szóló törvény alapján (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb),
2; a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerinti kedvezmények igénybevétele
céljából
3; a 2011. november 30-i 2011/96/EU tanácsi irányelv szerinti osztalékadó-mentesség
igénybevétele céljából
4; a 2003. június 30-i 2003/49/EK tanácsi irányelv szerinti kamat- és tőkenyereség
adómentességének igénylése céljából

2. ADATOK A REZIDENS-ADÓZÓRÓL arra a jogi személyre vonatkozó adatokat kell beírni, aki számára az
adóügyi illetékességről (rezidensi státuszról) szóló igazolást kérelmezi)

(a jogi személy megnevezése)

(a székhely adatai, ill. az igazgatás tényleges szlovéniai helyére vonatkozó adatok: település, utca, házszám)

(irányítószám, település)

(adószám)

(elektronikus cím)

(telefonszám)

3. AZ ADÓZÓ MEGHATALMAZOTTJÁRA VONATKOZÓ ADATOK (abban az esetben kell beírni az
adatokat, ha az adózónak meghatalmazottja van)
(utónév és családi név /a jogi személy megnevezése)

(adószám)

(lakóhely adatai: település, utca, házszám)

(elektronikus cím)

(irányítószám, település)

(telefonszám)

4. AZ ADÓÜGYI ILLETÉKESSÉG (REZIDENSI STÁTUSZ) IDŐTARTAMA (azt az időszakot, amelyre
az igazolást kéri, csak akkor kell beírni, ha az igazolást a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények
végrehajtása céljából kérelmezi):

1. igazolást kérek az adóügyi rezidensi státuszomról a/az ___________ (írja be az évszámot)
adóévben
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2. igazolást kérek az adóügyi rezidensi státuszomról a/az _________________________ évtől
(írja be az évszámot) _______________________ évig (írja be az évszámot) tartó időtartamra.

5. ADATOK A KÜLFÖLDI JÖVEDELEMRŐL (a külföldi jövedelemre vonatkozó adatokat csak akkor kell
beírni, ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények végrehajtása céljából igazolásra van szükség):
A jövedelem
származási
országa

Jövedelem típusa

Jövedelem
összege

A külföldi társaság/személy – a
jövedelem kifizetőjének
megnevezése, címe

A
jövedelem
megszerzé
sének éve

MELLÉKLETEK:
Meghatalmazás csatolva (jelölje meg):

IGEN
NEM

Kelt,_____________________, __________napon

(Pecsét)

Az adózó, ill. meghatalmazott aláírása
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