Priloga 2

OBRAZEC DR-02 VDý
Prijava za vpis vzdrževanih družinskih þlanov v davþni register
* Rubrike, oznaþene z zvezdico, se obvezno izpolnijo

1.

Podatki o davþnem zavezancu
Davþna številka*
Osebno ime*

Ime

Priimek

2.

Podatki o vzdrževanih družinskih þlanih
2.1. Osebno ime*
Ime

Davþna številka (izpolni DURS)

Priimek

Datum in kraj rojstva*
Spol* (M-moški, Ž-ženski)

EMŠO

Državljanstvo*
Stalno prebivališþe*
Zaþasno prebivališþe
Sorodstveno razmerje*
2.2. Osebno ime

Ime

Priimek

Davþna številka (izpolni DURS)
Datum in kraj rojstva
Spol (M-moški, Ž-ženski)

EMŠO

Državljanstvo
Stalno prebivališþe
Zaþasno prebivališþe
Sorodstveno razmerje
2.3. Osebno ime

Ime

Priimek

Davþna številka (izpolni DURS)
Datum in kraj rojstva
Spol (M-moški, Ž-ženski)

EMŠO

Državljanstvo
Stalno prebivališþe
Zaþasno prebivališþe
Sorodstveno razmerje
2.

Podatki o vzdrževanih družinskih þlanih
2.4. Osebno ime
Ime

Davþna številka (izpolni DURS)

Priimek

Datum in kraj rojstva
Spol (M-moški, Ž-ženski)

EMŠO

Državljanstvo
Stalno prebivališþe
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Zaþasno prebivališþe
Sorodstveno razmerje
2.5. Osebno ime

Ime

Priimek

Davþna številka (izpolni DURS)
Datum in kraj rojstva
Spol (M-moški, Ž-ženski)

EMŠO

Državljanstvo
Stalno prebivališþe
Zaþasno prebivališþe
Sorodstveno razmerje
2.6. Osebno ime

Ime

Priimek

Davþna številka (izpolni DURS)
Datum in kraj rojstva
Spol (M-moški, Ž-ženski)

EMŠO

Državljanstvo
Stalno prebivališþe
Zaþasno prebivališþe
Sorodstveno razmerje
Sorodstveno razmerje:
A - otrok oziroma posvojenec/-nka, B - vnuk/-inja, C - zakonec, D - starši oziroma posvojitelji,
E - drugi þlani kmetijskega gospodinjstva, F - pastorek/-rka
S podpisom potrjujem resniþnost podatkov.
V________________, dne________________
Podpis zavezanca za davek:
__________________________
Prijavi za vpis vzdrževanih družinskih þlanov v davþni register so priložene naslednje listine:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DR-02 VDý - Prijava za vpis vzdrževanih
družinskih þlanov v davþni register
Pravna podlaga
Obrazec DR-02 VDý - prijava za vpis družinskih þlanov v davþni register, je predpisan na
podlagi 50. þlena Zakona o davþni službi (Uradni list RS, št. 01/07 – uradno preþišþeno
besedilo).
Kdo izpolni obrazec
Obrazec DR-02 VDý izpolni fiziþna oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske þlane. Fiziþna oseba predloži obrazec
davþnemu uradu ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske þlane, ki še
nimajo davþne številke.
V obrazec mora oseba, ki prijavlja vzdrževanega družinskega þlana, obvezno vpisati svojo
davþno številko in osebno ime, za vzdrževane družinske þlane se obvezno vpiše osebno
ime, datum in kraj rojstva, spol, državljanstvo, naslov stalnega prebivališþa ter oznaþi
sorodstveno razmerje.
Ob prijavi sprememb oziroma dopolnitev podatkov mora obvezno vpisati svojo davþno
številko in osebno ime ter podatke vzdrževanih družinskih þlanih, ki jih spreminja ali
dopolnjuje.
Izpolnjevanje obrazca
Obrazec se izpolnjuje þitljivo, z velikimi tiskanimi þrkami.
1. Podatki o zavezancu za davek: vpiše se davþno številko ter osebno ime (v prvo polje
ime in v drugo polje priimek).
2. Podatki o vzdrževanih družinskih þlanih:
x Osebno ime: vpiše se osebno ime vzdrževanega družinskega þlana (v prvo polje ime
in v drugo polje priimek).
x Davþna številka: polje izpolni davþni urad.
x Datum in kraj rojstva: vpiše se datum (dan, mesec in leto) in kraj rojstva
vzdrževanega družinskega þlana.
x Spol in EMŠO: oznaþi se spol (M oziroma Ž) in vpiše slovenska enotna matiþna
številka obþana vzdrževanega družinskega þlana, þe mu je bila dodeljena.
x Državljanstvo: vpiše se državljanstvo vzdrževanega družinskega þlana (oziroma vsa
državljanstva, þe jih ima veþ).
x Stalno prebivališþe: vpiše se naslov stalnega prebivališþa vzdrževanega
družinskega þlana (država, naselje, ulica in hišna številka ter poštna številka in naziv
pošte).
x Zaþasno prebivališþe: vpiše se naslov zaþasnega prebivališþa, þe ga vzdrževani
družinski þlan ima (država, naselje, ulica in hišna številka ter poštna številka in naziv
pošte).
x Sorodstveno razmerje: oznaþi se sorodstveno razmerje vzdrževanega družinskega
þlana z vpisom ustrezne þrke iz legende, navedene pod tabelo obrazca:
A - otrok oziroma posvojenec/-nka; B - vnuk/-inja; C - zakonec; D - starši oziroma
posvojitelji; E - drugi þlani kmeþkega gospodinjstva; F - pastorek/-rka.
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Dokazila
Davþni organ si priskrbi po uradni dolžnosti potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz
uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti prijavi za vpis.
Fiziþna oseba mora davþnemu organu predložiti na vpogled osebni dokument, s katerim
lahko dokaže svojo istovetnost, in priložiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih prijavlja za
vpis vzdrževanega družinskega þlana, þe si jih davþni organ ne more priskrbeti po uradni
dolžnosti.
Listine, na katerih temeljijo podatki, so zlasti:
- osebna izkaznica, potni list oziroma druga listina, s katero fiziþna oseba lahko
dokaže svojo istovetnost,
- rojstni list ali osebni dokument vzdrževanega družinskega þlana, ki se vpisuje v
davþni register,
- izpisek iz poroþne matiþne knjige pri vpisu zakonca kot vzdrževanega družinskega
þlana v davþni register,
- potrdila o šolanju, iz katerega je razvidno, da je vzdrževan družinski þlan študent ali
dijak,
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