PRILOGA 1

OBRAZEC DR-02
Prijava za vpis fizi�ne osebe v dav�ni register
1.

Dav�na številka

2.

Osebno ime

3.

Datum in kraj rojstva

4.

Spol (M-moški, Ž-ženski)

5.

Državljanstvo

6.

Naslov stalnega prebivališ�a

pri prvi prijavi izpolni DURS

Ime

Priimek

EMŠO

Država
Ulica in hišna številka
Naselje
Pošta
7.

Naslov za�asnega prebivališ�a
Država
Ulica in hišna številka
Naselje
Pošta

8.

Naslov v Republiki Sloveniji za vro�anje
Ulica in hišna številka
Naselje
Pošta

9.

Razlog vpisa
1-obdav�ljivi dohodki, 2-premi�no premoženje, 3-nepremi�no premoženje, 4-drugo

10. Drugi podatki o fizi�ni osebi
1-zaposlen/-a

Delodajalec

2-nezaposlen/-a

Prijavljen/-a na Zavodu RS za zaposlovanje ( 1-da, 2-ne)

3-upokojen/-a

4-kmet/-ica

11. Podatki o elektronskem certifikatu

5-študent/-ka

6-dijak/-inja

12. Podatki o osebah, pooblaš�enih za zastopanje
A.

Dav�na številka
Osebno ime
Naslov prebivališ�a

Ime

Priimek

Tip zastopnika
Meje pooblastil
E-certifikat
Datum (1-podelitve pooblastila, 2-prenehanja pooblastila)
B.

Dav�na številka
Osebno ime
Naslov prebivališ�a

Ime

Priimek

Tip zastopnika
Meje pooblastil
E-certifikat
Datum (1-podelitve pooblastila, 2-prenehanja pooblastila)
13. Podatki o kapitalskih naložbah doma (1-prijava, 2-sprememba, 3-odjava, dav�na
številka, firma, sedež, višina)

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

S podpisom potrjujem resni�nost podatkov.
V____________________, dne___________________
Podpis dav�nega zavezanca:
__________________________
Prijavi za vpis v dav�ni register so priložene naslednje listine:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DR-02
– Prijava za vpis ﬁzične osebe v davčni register
Pravna podlaga
Obrazec DR-02 – prijava za vpis ﬁzične osebe v davčni
register, je predpisan na podlagi 50. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Kdo izpolni obrazec:
A) Fizična oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno
oziroma začasno prebivališče
Fizična oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno oziroma začasno prebivališče, izpolni obrazec, kadar prijavlja
podatke o elektronskem certiﬁkatu, zastopnikih ali naložbah,
in sicer pri davčnem uradu, na območju katerega ima stalno
oziroma začasno prebivališče. Prijavo predloži tudi, kadar
prijavlja naslov za vročanje.
V obrazec mora obvezno vpisati davčno številko in
osebno ime ter podatke, ki jih prijavlja za vpis, spreminja ali
dopolnjuje.
B) Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega oziroma začasnega prebivališča
Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega
oziroma začasnega prebivališča, izpolni prijavo za vpis v
davčni register, kadar dosega na njenem območju obdavčljive dohodke. Prijavo predloži pri davčnem uradu, na območju
katerega ima sedež prvi izplačevalec dohodkov oziroma na
območju katerega je dosegla prvi dohodek, če izplačevalec
dohodkov nima sedeža v Republiki Sloveniji.
Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega
oziroma začasnega prebivališča, izpolni prijavo za vpis v
davčni register tudi kadar je lastnik obdavčljivega premičnega
oziroma nepremičnega premoženja. Prijavo predloži davčnemu uradu, na območju katerega se to premično premoženje
pretežno nahaja oziroma na območju katerega nepremičnina
leži.
V obrazec mora obvezno vpisati osebno ime, datum in
kraj rojstva, spol, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča
in razlog vpisa ter podatke, ki jih prijavlja za vpis.
Ob prijavi sprememb ali dopolnitev podatkov mora obvezno vpisati davčno številko in osebno ime ter podatke, ki
jih spreminja ali dopolnjuje.

mi.

Izpolnjevanje obrazca
Obrazec se izpolnjuje čitljivo, z velikimi tiskanimi črka-

1. Davčna številka: vpiše se davčna številka, če je bila
ta že dodeljena, sicer to polje izpolni davčni urad.
2. Osebno ime: v prvo polje se vpiše ime in v drugo
polje se vpiše priimek.
3. Datum in kraj rojstva: vpiše se datum (dan, mesec
in leto) in kraj rojstva.
4. Spol in EMŠO: označi se spol (M oziroma Ž) in
vpiše slovenska enotna matična številka občana, če je bila
dodeljena.
5. Državljanstvo: vpiše se državljanstvo (oziroma vsa
državljanstva, če jih je več).
6. Naslov stalnega prebivališča: vpiše se naslov stalnega prebivališča (pri polju pošta se vpiše poštno številko in
naziv pošte).
7. Naslov začasnega prebivališča: vpiše se naslov začasnega prebivališča (pri polju pošta se vpiše poštno številko
in naziv pošte).
8. Naslov v Republiki Sloveniji za vročanje: vpiše
se naslov za vročanje, kadar ﬁzična oseba ne želi prejemati
davčne pošiljke na stalno prebivališče ali kadar ne želi prejemati davčne pošiljke na začasno prebivališče (in ima v
Republiki Sloveniji samo eno začasno prebivališče, stalnega
prebivališča pa nima).

9. Razlog vpisa: polje izpolni samo ﬁzična oseba, ki v
Republiki Sloveniji nima stalnega oziroma začasnega prebivališča. V polje vpiše eno izmed številk, ki so navedene med
možnimi razlogi vpisa na obrazcu.
10. Drugi podatki o ﬁzični osebi: obkroži se enega
izmed navedenih podatkov. Kadar označi, da je zaposlena,
ﬁzična oseba vpiše še naziv delodajalca. Kadar označi, da je
nezaposlena, označi še, ali je prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
11. Podatki o elektronskem certiﬁkatu: ﬁzična oseba
vpiše vse overitelje digitalnih potrdil, ki jih ima.
12. Podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje:
ﬁzična oseba vpiše podatke o osebi, ki jo je pooblastila za
zastopanje.
Vpiše davčno številko, osebno ime ter naslov prebivališča.
V polje »tip zastopnika« vpiše z besedo enega izmed
možnih tipov: davčni zastopnik, pooblaščenec za vročitve
ali drugo.
V polje »meje pooblastil« vpiše dejanje, za katerega jo
pooblašča (npr. za oddajo napovedi za odmero dohodnine,
za vročitve, za pridobitev davčne številke, neomejeno).
V polje »E – certiﬁkat« vpiše morebitnega overitelja
digitalnega potrdila.
V zadnjo vrstico vpiše oznako, ali je pooblastilo podeljeno (1) ali je prenehalo (2) ter datum.
13. Podatki o kapitalskih naložbah doma: ﬁzična oseba vpiše oznako ali kapitalsko naložbo prijavlja (1), spreminja
(2) ali odjavlja (3). Nato vpiše še davčno številko, ﬁrmo in sedež podjetja, v katerega vlaga in višino kapitalske naložbe.
14. Podatki o kapitalskih naložbah v tujini: ﬁzična
oseba vpiše oznako ali kapitalsko naložbo prijavlja (1), spreminja (2) ali odjavlja (3). Nato vpiše še ﬁrmo, sedež in organizacijsko obliko podjetja v tujini ter višino naložbe.
Dokazila
Fizična oseba mora davčnemu organu predložiti na
vpogled osebni dokument, s katerim lahko dokaže svojo
istovetnost in priložiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki
se vpisujejo, spreminjajo ali dopolnjujejo.
V primeru, da vlaga prijavo pooblaščenec ﬁzične osebe,
mora davčnemu organu predložiti na vpogled osebni dokument, s katerim lahko dokaže svojo istovetnost in priložiti pooblastilo in listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo,
spreminjajo ali dopolnjujejo.
Listine, na katerih temeljijo podatki, so zlasti:
– osebni dokument, iz katerega so razvidni osebni podatki, ki jih ﬁzična oseba prijavlja,
– potrdilo o prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča, iz katerega je razvidna prijava oziroma odjava začasnega
prebivališča,
– potrdilo o šolanju, iz katerega je razvidno, da je ﬁzična
oseba študent ali dijak,
– digitalno potrdilo, iz katerega je razvidno, da ima ﬁzična oseba E – certiﬁkat,
– pooblastilo, iz katerega je razvidno, da je ﬁzična oseba pooblastila za zastopanje osebo, ki jo je navedla v obrazcu (polje 12),
– delovno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da ima
ﬁzična oseba v Republiki Sloveniji dovoljenje za delo,
– potrdilo o kapitalski naložbi, pogodba o nakupu vrednostnih papirjev, izpis prometa transakcij Klirinško depotne
družbe (v nadaljevanju: KDD), iz katerih je razvidno, da ima
ﬁzična oseba naložbo,
– druge listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v davčni register.

