
 
 

 
ЗАЯВА НА ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ РЕЗИДЕНТА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ПРО ПОДАТОК НА 

ПРИБУТОК (ZDOH-2) 
– ПРИБУТТЯ В РЕСПУБЛІКУ СЛОВЕНІЯ 

 
 
Ідентифікація фізичної особи 

Ім'я та прізвище: 
 

Податковий номер: 
 

Адреса в Республіці Словенія: 
 

Адреса електронної пошти та телефон: 
 

Адреса за кордоном до прибуття в Республіку Словенія: 
 

Дата прибуття в Республіку 
Словенія:  

Сімейний стан: (відповідне 
позначте (х)): 

□  Одружений(-а) 
□  Неодружений (незаміжня) 
□  Позашлюбний союз 

Дата народження: 

Заява відноситься до податкового року:   
    
тобто до періоду з (дата): ______________________по (дата): ________________________ 

 
Перебування в Республіці Словенія:  

Впишіть та обведіть те, що відповідає дійсності: 

 Як довго Ви плануєте перебувати в Республіці Словенія? 
Кількість днів: ___________ Кількість місяців: ________________ Кількість років: ____________ 

 Я приїхав до Республіки Словенія назавжди і не маю наміру залишати її:     ТАК            НІ 

 Чи маєте Ви дозвіл на постійне проживання в Республіці Словенія або офіційно зареєстроване 
постійне місце проживання у Республіці Словенія?          ТАК        НІ 

 Чи маєте Ви дозвіл на тимчасове проживання в Республіці Словенія або зареєстроване місце 
тимчасового проживання у Республіці Словенія?                                 ТАК        НІ 

 
Причина перебування в Республіці Словенія 

Позначте (x) у відповідному полі та впишіть: 
□ Ви знаходитесь в Республіці Словенія у зв'язку з виконанням роботи або працевлаштуванням у 

словенського роботодавця. Впишіть ім'я та адресу роботодавця, в якого Ви 
працюєте:____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Більшість часу Ви проживаєте в іншій країні, але приїжджаєте та виїжджаєте з Республіки Словенія 
щодня у зв'язку з виконанням роботи або оскільки Ви працевлаштовані у словенського роботодавця. 

□ Ви виконуєте роботу на підставі трудового договору зі словенським роботодавцем, переважно за 
межами Словенії (тобто понад 183 днів у календарному році).  

□ На роботу до Республіки Словенія Вас відрядив іноземний роботодавець. Впишіть назву та адресу 
іноземного роботодавця або іноземної особи, на яку Ви працюватимете в Республіці Словенія, а також 
період часу, протягом якого Ви плануєте працювати в Республіці Словенія: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ У Республіці Словенія Ви плануєте здійснювати діяльність. Впишіть вид та місце провадження 
діяльності:________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Ви перебуваєте в Республіці Словенія з метою викладання або проведення наукових досліджень в 
словенському навчальному або дослідницькому закладі. Зазначте назву та адресу 
закладу:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Ви є чоловіком/дружиною (позашлюбним партнером), дитиною або іншим членом сім'ї, який перебуває 
на утриманні особи, яка знаходиться або приїде до Республіки Словенія разом з Вами. Зазначте 
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особисте ім'я та податковий номер цієї особи, ким Вам доводиться ця особа та очікуваний період її 
перебування в Словенії:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

□ Ви плануєте перебувати в Словенії з причин, відмінних від перерахованих вище (поясніть): 
_______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Причина вашого прибуття до Республіки Словенія  

Позначте (x) у відповідному полі та впишіть: 

□ Ви працюватимете в Республіці Словенія як особа з дипломатичним або консульським статусом 
у дипломатичному представництві, консульстві чи міжнародній місії групи іноземних держав або 
іноземної держави, і Ви не є громадянином Словенії; 

□  Ви перебуватимете в Республіці Словенія у якості чоловіка/дружини або члена сім'ї, що 
перебуває на утриманні особи, яка працюватиме в Республіці Словенія як особа з 
дипломатичним або консульським статусом у дипломатичному представництві, консульстві чи 
міжнародній місії групи іноземних держав або іноземної країни, і Ви не є громадянином Словенії; 

□  Ви працюватимете в Республіці Словенія в якості посадової особи, експерта або співробітника 
міжнародної організації, і Ви не є громадянином Словенії та станете податковим резидентом 
Республіки Словенія виключно з метою виконання цієї роботи; 

□ Ви є держслужбовцем дипломатичного представництва, консульства чи міжнародної місії 
іноземної держави в Словенії на технічній або адміністративній посаді без дипломатичного чи 
консульського статусу, і Ви не є громадянином Словенії та станете податковим резидентом 
Республіки Словенія виключно з метою виконання цієї роботи; 

□ Ви є працівником іноземної держави в Республіці Словенія на посаді, яка не пов'язана ані з 
дипломатичною, ані з консульською, ані з міжнародною діяльністю, за умови, що ця іноземна 
держава, на підставі принципу взаємності, не вважає працівника Республіки Словенія на 
аналогічній посаді своїм резидентом, і Ви станете податковим резидентом Республіки Словенія 
лише через таку роботу; 

□ Ви є працівником установ Європейської економічної спільноти, Європейського центрального 
банку чи Європейського інвестиційного банку в Словенії та станете податковим резидентом 
Республіки Словенія лише через таку роботу; 

□ Ви перебуватимете в Республіці Словенія у якості іноземного фахівця відповідно до пункту 4 
першого абзацу статті 7 Закону про податок на прибуток (ZDoh-2); 

□ Ви перебуватимете в Республіці Словенія виключно з метою навчання, а саме у якості учня 
молодших або середніх класів, студента очної форми навчання (впишіть час перебування в 
Словенії (з/по: дата), освітню галузь та заклад, де відбуватиметься навчання): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

□  Ви перебуватимете в Республіці Словенія виключно з метою лікування (впишіть час 
перебування в Словенії (з/по: дата) та заклад, де надаватиметься комплексне лікування): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

□ пенсія. 

 
Зв'язки в Республіці Словенія 

Позначте (x) у відповідному полі та впишіть: 

 У Республіці Словенія Ви мешкатимете у:   
□ власному будинку/квартирі    
□ орендованому будинку/квартирі; термін оренди: з _______________ (дата) по _____________ 

(дата) 
□ житлі, що надаватиметься роботодавцем 
□ шкільному або студентському гуртожитку 
□ готелі 
□ інше (поясніть):____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 В Республіці Словенія разом в Вами мешкатимуть:  
□ чоловік(дружина)/позашлюбний партнер  
□ діти на утриманні  
□ інші члени сім'ї, які знаходяться на Вашому утриманні 

 Впишіть імена осіб, які мешкатимуть разом з Вами в Республіці Словенія та ким вони Вам 
доводяться: 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 Позначте та опишіть Ваші інші зв'язки з Республікою Словенія:  
□ словенський проїзний документ 
□ посвідчення водія, видане Республікою Словенія 
□ право власності на нерухоме майно в Республіці Словенія 
□ право власності на транспортний засіб, зареєстрований в Республіці Словенія 
□ право власності на судно, зареєстроване в Республіці Словенія 
□ банківські рахунки в Республіці Словенія (впишіть назву банку або банків в Словенії, е Ви 

маєте відкритий банківський 
рахунок):_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

□ інвестиції в Республіці Словенія (впишіть інформацію про страхування життя, пенсійне 
страхування, цінні папери та частки в капіталі юридичних осіб, інші інвестиції): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
 

□ ділові зв'язки в Республіці Словенія (впишіть інформацію щодо підприємництва або 
виконання робіт та замовлень у компаніях тощо): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 

□ володіння іншим рухомим майном в Республіці Словенія (меблі, обладнання тощо) 
□ участь у системі охорони здоров'я, пенсійного страхування та страхування по інвалідності в 

Республіці Словенія 
□ участь у соціальних, рекреаційних та інших організаціях у Республіці Словенія (вкажіть, у 

яких): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

□ інше (зазначте): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Зв'язки з іншими країнами 

Позначте (x) у відповідному полі та впишіть: 

 Ви маєте місце проживання в іншій країні:     ТАК      НІ 

 В іншій країні перебувають:  
□ чоловік(дружина)/позашлюбний партнер  
□ діти на утриманні  
□ інші члени сім'ї, які знаходяться на Вашому утриманні 

 Впишіть імена осіб, які проживають в іншій країні, та ким вони Вам доводяться: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 Позначте та опишіть інші зв'язки з іншою країною:  
□ проїзний документ іншої країни 
□ посвідчення водія, видане іншою країною 
□ право власності на нерухоме майно в іншій країні 
□ право власності на транспортний засіб, зареєстрований в іншій країні 
□ право власності на судно, зареєстроване в іншій країні 
□ банківські рахунки в іншій країні (впишіть назву банку або банків в іншій країні, де Ви маєте 

відкритий банківський 
рахунок):_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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□ інвестиції в іншій країні (впишіть інформацію про страхування життя, пенсійне страхування, 
цінні папери та частки в капіталі юридичних осіб, інші інвестиції): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

□ ділові зв'язки в іншій країні (впишіть інформацію щодо підприємництва або виконання робіт 
та замовлень у компаніях тощо): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

□ володіння іншим рухомим майном в іншій країні (меблі, обладнання тощо) 
□ участь у системі охорони здоров'я, пенсійного страхування та страхування по інвалідності в 

іншій країні 
□ участь у соціальних, рекреаційних та інших організаціях в іншій країні (вкажіть, у яких):  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

□ інше (зазначте): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Причина перебування за межами Республіки Словенія до прибуття в Республіку Словенія  

Якщо Ви в минулому покидали межі Республіки Словенія та повертаєтесь, позначте (x) відповідну 
причину Вашого перебування за кордоном до Вашого повернення в Республіку Словенія та впишіть: 

□ Ви були держслужбовцем Республіки Словенія з дипломатичним або консульським статусом і 
працювали за кордоном; 

□ Ви були чоловіком/дружиною або членом сім'ї, який перебував на утриманні держслужбовця 
Республіки Словенії з дипломатичним або консульським статусом, що працював за кордоном, і 
проживаєте разом з ним; 

□ Ви були держслужбовцем Республіки Словенія на технічній або адміністративній посаді без 
дипломатичного або консульського статусу і працювали за кордоном та в будь-який період 
попереднього або поточного року до Вашого від'їзду Ви були податковим резидентом Республіки 
Словенія; 

□  Ви були держслужбовцем або посадовою особою в державному органі або органі місцевого 
самоврядування в Республіці Словенія і працювали за кордоном, а саме в країні, яка на підставі 
принципу взаємності не вважає  
такого працівника своїм резидентом, і в будь-який період попереднього або поточного року до 
Вашого від'їзду Ви були податковим резидентом Республіки Словенія; 

□  Ви були працівником установ Європейської економічної спільноти, Європейського центрального 
банку, Європейського інвестиційного банку або Європейського інвестиційного фонду та були 
податковим резидентом Республіки Словенія в будь-який період попереднього або поточного 
року до Вашого від'їзду; 

□ Ви були чоловіком/дружиною, який не працює і не займається жодною діяльністю, або дитиною 
на утриманні працівника установ Європейської економічної спільноти, Європейського 
центрального банку, Європейського інвестиційного банку або Європейського інвестиційного 
фонду, і Ви мешкаєте разом з цим працівником, і в будь-який час протягом попереднього або 
поточного року до виїзду Ви були податковим резидентом Республіки Словенія; 

□  Ви були членом Європейського парламенту та були податковим резидентом Республіки 
Словенія в будь-який період попереднього або поточного року до Вашого від’їзду; 

□  Ви працювали в міжнародній організації за кордоном (впишіть її назву та адресу): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

□ Ви були відряджені роботодавцем у Республіці Словенія на роботу за кордон; 
□ Ви працювали за кордоном у іноземного роботодавця;  
□ Ви навчалися, викладали або проводили дослідження в іноземній освітній чи дослідницькій 

установі (впишіть назву та адресу установи): 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

□ інше (поясніть): ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Інша інформація 

Будь ласка, надайте іншу інформацію, яка, на Вашу думку, може бути корисна податковому органу у 
визначенні статусу резидента в Республіці Словенія: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додатки (перелік документів або підтверджень, які платник податків додає до заяви)*. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 
 
Підписуючи цей документ, я підтверджую правдивість, достовірність і повноту даних. 
 
 
 
В / На ___________, (дата) ___________.                Підпис платника податку: ________________________ 
 
 
 
 
* Платник податків зобов'язаний надати документи, що підтверджують внесені дані (копію посвідки на проживання в 
Республіці Словенія, копію довідки про зареєстроване місце проживання в Республіці Словенія, копію договору оренди, 
копію трудового договору, дозвіл, копію трудового договору) та – на вимогу податкового органу – надати додаткові 
підтверджуючі документи або додаткові пояснення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Translated with the support  

of the European Labour Authority 


