
 

 
 

REZIDENS STÁTUSZ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ 
TÖRVÉNY SZERINT (ZDOH-2) 

- TÁVOZÁS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGBÓL 
 

EGYÉNI AZONOSÍTÓ 

Családi-és utónév: 
 

Adószám: 

Lakcím a Szlovén Köztársaságból való távozás előtt: 
 

E-mail és telefonszám: 
 

Külföldi lakcím: 
 
Azonosítószám adózási célból egy másik országban: 

Tartózkodási ország: 

A Szlovén Köztársaságból való 
távozás dátuma:  

Családi állapot (jelölje be a megfelelőt (x): 
□  Nős/férjes       
□  Egyedülálló 
□  Élettársi kapcsolat 

Születési dátum: 

A kérelem az alábbi adóvre vonatkozik:   
    
ill. időtartamra,  -tól (dátum): ________________________  ig  (dátum): 

 
Tartózkodás a Szlovén Köztársaságon kívül 

Írja be a megfelelőt és karikázza be: 

 Előreláthatólag mennyi ideig marad külföldön? 
 Napok száma: ___________  Hónapok száma:________________ Évek száma:____________ 

 A Szlovén Köztársaságot végleg elhagyja és már nem szándékozik visszatérni:   IGEN          NEM        

 Amíg más országban fog tartózkodni, felkeresi a Szlovén Köztársaságot:            IGEN          NEM 
       Ha »IGEN-nel« válaszolt, nevezze meg a látogatások időtartamát és gyakoriságát a Szlovén  
       Köztársaságban:  
_______________________________________________________________________________________ 

 
A Szlovén Köztársaságon kívüli tartózkodás oka: 

Értelemszerűen jelölje (x) és írja be: 
□ Munkavégzés illetve külföldi munkáltatónál való foglalkoztatás miatt tartózkodik más országban. Írja be a 

külföldi munkáltató elnevezését és címét, akinél dolgozik és a munkavégzés időtartamát más országban 
(határozott, határozatlan idő:____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ Munkavégzés illetve külföldi munkáltatónál való foglalkoztatás miatt megy naponta más országba  és 
naponta visszatér a Szlovén Köztársaságba, ahol  általában lakik.   

□ Szlovén munkáltató irányította más országban való  munkavégzésre. Írja be a szlovén munkáltató    
       elnevezését és címét, akinek számára más országban fog fog munkát végezni, és a külföldön való  
      munkavégzés időtartamát:_______________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________ 
□ Más országban fog tevékenységet fog folytatni. Írja be a tevékenység típusát és helyét:______________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ Külföldi oktatási intézményben való tanulmányok folytatása miatt tartózkodik más országban. Írja be  az  
oktatási intézmény nevét és címét:________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ Külföldi oktatási/kutatási intézményben való tanítás vagy kutatás miatt tartózkodik más országban. Írja be  
az  oktatási/kutatási intézmény nevét és címét:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ Annak a személynek  a házastársa (élettársa) gyereke vagy más eltartott családtagja, aki Önnel együtt 
hagyta el vagy fogja elhagyni a Szlovén Köztársaságot. Írja be ennek a személynek a nevét és 
adószámát,  milyen viszonyban van ezzel a személlyel, valamint  a más országban  való tartózkodás 
előrelátható időtartamát: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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□ Egyéb okok miatt fog más országban tartózkodni, melyek fent nincsenek felsorolva (indokolja meg): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
A Szlovén Köztársaságból való  távozásának oka 

 Értelemszerűen jelölje be (x) a más országban való tartózkodásának okát és írja be: 

□ a Szlovén Köztársaság közalkalmazottja diplomata vagy konzuli státusszal, külföldön való munkavégzés 
miatt; 

□ a Szlovén Köztársaság diplomata vagy konzuli státusszal bíró közalkalmazottjának házastársa vagy 
eltartott családtagja, aki külföldön végez munkát és Ön vele él; 

□ a Szlovén Köztársaság közalkalmazottja műszaki vagy adminisztratív funkcióban, diplomata vagy  
kovnzuli státusz nélkül, külföldön való munkavégzés miatt,  és a kiutazás előtt az elmúlt év vagy folyó év   
bármely időszakában a Szlovén Köztársaság adórezidense volt; 

□ közalkalmazott vagy köztisztviselő  állami szervnél vagy helyi közösség szervénél a Szlovén 
Köztársaságban, külföldön való munkavégzéskor, éspedig olyan országban, amely a kölcsönösség elve 
alapján  az alkalmazottat nem tekinti saját rezidensének és a kiutazás előtt az elmúlt év  vagy folyó év  
bármely időszakában a Szlovén Köztársaság adórezidense volt; 

□ az Európai Közösség, az Európai Központi Bank vagy az Európai Befektetési Bank intézményeinek 
alkalmazottja és a kiutazás előtt az elmúlt év  vagy folyó év  bármely időszakában a Szlovén 
Köztársasaág adórezidense volt; 

□ olyan alkalmazott házastársa, aki nincs foglalkoztatva, nem folytat tevékenységet vagy  az Európai 
Közösség, az Európai Központi Bank vagy az Európai Befektetési Bank intézményeiben foglalkoztatott 
alkalmazott eltartott gyereke  és együtt él ezzel a  személlyel, és a kiutazás előtt az elmúlt év  vagy folyó 
év  bármely időszakában a Szlovén Köztársaság adórezidense volt; 

□ az Euópiai Parlamentben képviselői funkciót lát el és a kiutazás előtt az elmúlt év  vagy folyó év  bármely 
időszakában a Szlovén Köztársaság adórezidense volt; 

□  nemzetközi szervezetnél folytat munkát külföldön (írja be elnevezésést és címét): ________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

□ nyugídjazás. 

 
Kapcsolatok más országban 

Értelemszerűen jelölje (x) és írja be: 

 Egy másik országban:   
□ saját házában/lakásában    
□ bérelt házban/lakásban fog lakni; bérleti időtartam:  ________-tól (dátum)  _____________-ig (dátum) 
□ munkáltató által biztosított elhelyezés 
□ diákotthonban vagy kollégiumban 
□ szállodában fog lakni 
□ egyéb (indokolja meg:_________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Egy másik országban Önnel fognak lakni:  
□ házastárs/élettárs  
□ eltartott gyerekek  
□ egyéb eltartott családtagok 

 Írja be azoknak a személyeknek a nevét, akik Önnel fognak lakni egy másik országban, a hozzájuk  
fűződő kapcsolatot,a Szlovén Köztársaságból való távozásuk  időpontját,  külfölön való tartózkodásuk 
tervezett hónapjainak számát, külföldön való tartózkodásuk státuszát (foglalkoztatott, munkanélküli, egyéb):  
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 Amennyiben gyerekei vagy az eltartott családtagok külföldi oktatási-nevelési intézményt fognak látogatni, 
nevezze meg erre az intézményre vonatkozó adatokat:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 Jelölje be és írja le egy másik országgal való egyéb kapcsolatot: 
□ külföldi útlevél 
□ más országban kibocsátott vezetői engedély 
□ más országban lévő ingatlan vagyoni tulajon 
□ más országban bejegyzett gépjármű tulajdon 
□ más országban bejegyzett vízi jármű tulajdon 
□ más országban lévő bankszámlák (írja be annak a  banknak  illetve bankoknak az elnevezését, 

amelyeknél számlát nyitott egy másik országban:___________________________________________ 
        __________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 
□ befektetések egy másik országban (írja be az életbiztosításra, nyugdíjbiztosításra,  értékpapírokra, jogi  

személyek tőkéjében, egyéb befektetésekben való részesedésre vonatkozó adatokat:____________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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□ más országban lévő üzleti kapcsolatok (írja be az üzletvitelt illetve a társaságoknál végzett munkát és 
feladatokat stb.): _____________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
□ egyéb ingó vagyoni tulajdon egy más országban (bútorzat, berendezés, stb.) 
□ egészség-nyugdíj és rokkantságbiztosítási rendszerbe való bekapcsodás egy más országban 
□ társadalmi, szabadidős és más  szervezetekbe való bekapcsodás egy más országban  írja be, hogy 

melyekbe): __________________________________________________________________________     
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

□ egyéb (nevezze meg):_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Kapcsolatok a Szlovén Köztársaságban 

Értelemszerűen jelölje (x) és írja be azokat a kapcsolatokat, amelyek a Szlovén Köztársaságban lesznek, 
miközben egy másik országban fog tartózkodni: 
□ A Szlovén Köztársaságban hivatalosan bejelentett állandó lakóhelye van; 
□ A Szlovén Köztársaságban ideiglenesen bejelentett lakóhelye van; 
□ Az Ön házastársa vagy élettársa  a Szlovén Köztársaságban marad.  Írja be házastársa vagy élettársa nevét, 

adószámát és lakcímét, valamint annak okát, miért marad  a Szlovén Köztársaságban:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

□ Az Ön gyerekei vagy más eltartott családtagjai a Szlovén Köztársaságban maradna.  Írja be nevüket, az 
adószámukat, lakcímüket, életkorukat, valamint annak okát, miért maradnak  a Szlovén Köztársaságban: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ A Szlovén Köztársaságban lakással rendelkezik és:  
□ mindvégig rendelkezésére fog állni 
□ bérbe adja 

 Jelölje be és írja be a Szlovén Köztársasággal való más kapcsolatait:  
□ szlovén útlevél 
□ vezetői engedély, melyet a Szlovén Köztársaság bocsátott ki 
□ ingatlan vagyoni tulajdon a Szlovén Köztársaság 
□ a Szlovén Köztársaságban bejegyzett gépjármű tulajdon  
□ a Szlovén Köztársaságban  bejegyzett vízi jármű tulajdon 
□ a Szlovén Köztársaságban lévő bankszámlák (írja be annak a  banknak illetve azoknak a 

bankoknak az elnevezését, amelyeknél a Szlovén Köztársaságban bankszámláját vezetik):______ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ Szlovén Köztársaságban való befektetések (írja be az életbiztosításra, nyugdíjbiztosításra, 
értékpapírokra, jogi személyek tőkéjében és más befektetésekben való részesedésre vonatkozó 
adatokat): _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

□ üzleti kapcsolatok a Szlovén Köztársaságban (írja be az üzletvitelt illetve a munkák és feladatok 
társaságban való ellátását stb._____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

□ egyéb ingó vagyoni tulajdon  a Szlovén Köztársaságban (bútorzat, berendezés, stb.) 
□ egészségügyi, nyugdíj –és rokkantsági rendszerbe való bekapcsolódás a Szlovén Köztársaságban 
□   társadalmi, szabadidős és egyéb szervezetekbe való bekapcsolódás a Szlovén Köztársaságban  

(írja be, hogy   melyekbe): __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ egyéb (nevezze meg):_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 
A Szlovén Köztársaságban való tartózkodás oka egy másik országba való távozás előtt  

Ha korábban egy másik országban tartózkodott és  visszatér, értelemszerűen jelölje  (x) a Szlovén Köztársaságban 
való tartózkodás okát, mielőtt egy másik országba távozna, és írja be: 

□ a Szlovén Köztársaságban diplomata vagy konzuli státusszal bíró személyként végzett munkát  a 
diplomáciai képviseletnél,  konzulátuson, külföldi országok vagy külföldi ország nemzetközi missziós 
csoportjánál, és nem szlovén állampolgár; 

□ a Szlovén Köztársaságban azon személy házastársaként vagy eltartott családtagjaként tartózkodott, aki 
a Szlovén Köztársaságban diplomata vagy konzuli státusszal bíró személyként végzett munkát a 
diplomáciai képviseletnél,  konzulátuson, külföldi országok vagy külföldi ország nemzetközi missziós 
csoportjánál, és nem szlovén állampolgár; 
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□ a Szlovén Köztársaságban nemzetközi szervezet tisztviselőjeként, szakembereként vagy 
alkalmazottjaként végzett munkát, nem szlovén állampolgár és csak ilyen jellegű foglalkoztatás  miatt 
válna a Szlovén Köztársaság adórezidensévé; 

□ diplomáciai képviselet, konzulátos vagy külföldi ország nemzetközi missziójának közalkalmazottja volt 
Szlovéniában, műszaki vagy adminisztratív funkcióban, diplomata vagy konzuli státusz nélkül, nem 
szlovén állampolgár, és csak ilyen jellegű foglalkoztatás miatt válna a Szlovén Köztársaság; 

□ külföldi ország alkalmazottja volt  a Szlovén Köztársaságban olyan tisztségben, amely nem diplomácia, 
konzuli  vagy nemzetközi, azzal a feltétellel, hogy ez a külföldi ország a kölcsönösség elve alapján a 
Szlovén Köztársaság hasonló alkalmazottját nem tekinti saját rezidensének, és csak az ilyen jellegű 
foglalkoztatás  miatt válna a Szlovén Köztársaság adórezidensévé; 

□ az Európai Közösség intézményének, az Európai Központi Bank vagy az Európai Befektetési Bank 
alkalmazottja volt Szlovéniában, és csak az ilyen jellegű foglalkoztatás  miatt válna a Szlovén 
Köztársaság adórezidensévé; 

□ külföldi szakemberként való foglalkoztatás miatt tartózkodott a Szlovén Köztársaságban a ZDoh- 2 7. 
cikk első bekezdés 4. pontja alapján; 

□ kizárólag tanulmányok folytatása miatt tartózkodott a  Szlovén Köztársaságban,  mint tanuló, diák vagy 
egyetemista, a teljes tanulási vagy tanulmányi időszak alatt  (írja be a Szlovéniában való tartózkodás 
idejét (-tól/-ig: dátum), a tanulmányi programot,  valamint a tanulmányi programot kivitelező intézmény 
nevét:______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

□  kizárólag gyógykezelés miatt tartózkodott a Szlovén Köztársaságban (írja be a Szlovéniában való 
tartózkodás idejét (-tól/-ig: dátum), valamint a teljes ellátást nyújtó gyógykezelést végző intézmény 
nevét:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

□ a Szlovén Köztársaságban szlovén munkáltatónál volt foglalkoztatva; 
□ külföldi munkáltató irányította  a Szlovén Köztársaságban való munkavégzésre.  
□ szlovén oktatási vagy kutató intézményben folytatott oktatás vagy kutatás miatt tartózkodott a  Szlovén 

Köztársaságban;  
□ Egyéb (indokolja meg):________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Egyéb adatok 

Soroljon fel más adatokat, melyekről úgy véli, hogy az adóhatóságnak segítséget nyújthatnak a Szlovén 
Köztársaságban lévő  rezidens státusz megállapításához: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mellékletek (dokumentumok illetve bizonyítékok felsorolása, melyeket az adózó a beadványhoz 
mellékel)*. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
 
Aláírásommal megerősítem az adatok valódiságát, pontosságát és teljeskörűségét. 
 
 
 
Kelt: ___________,  ___________ napján                 Az adózó aláírása: ________________________ 
 
 
 
 
*Az adózó köteles benyújtani az általa  felsorolt bizonyítékokat (ASZ fénymásolatát más országban való adózás céljából, más 
országban való tartózkodási engedély másolatát, más országban bejelentett lakcímről  és egészégbiztosításról szóló igazolást 
saját magára és többbi családtagjára vonatkozóan, bérleti szerződés másolatát, igazolást más országban lévő  ingatlan 
tulajdonjogról, munkavállalási szerződés másolatát, más országban végzett  tevékenységről, családtagok külföldi oktatási 
intézménybe való beiratkozásáról szóló igazolást) és az adóhatóság kérelmére további igazolást is benyújtani illetve további 
magyarázatot adni.    


