KÉRDŐÍV: REZIDENS STÁTUSZ MEGÁLLAPÍTÁSA – TÁVOZÁS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGBÓL
Az egyén azonosítása
Név:

Adószám:

Az adózás éve:

Cím a Szlovén Köztársaságban a Szlovén Köztársaságból való távozás előtt:
Külföldi lakcíme:

Tartózkodási ország:

Telefon:
Hivatalos küldemények postai kézbesítésének címe:

Állampolgárság:

Telefon:
Távozás dátuma a Szlovén
Családi állapot (jelölje be a megfelelő
Köztársaságból (év, hó, nap): választ (3)):
- Nős/férjes
- nőtlen/hajadon
- Élettársi kapcsolat

Születési idő (év, hó, nap):

Tartózkodás a Szlovén Köztársaságon kívül
f Mennyi ideig marad előreláthatólag külföldön?
Napok száma: ________________________ Hónapok száma: ____________________ Évek száma:________________
f A Szlovén Köztársaságot végleg elhagyom és nem szándékozom visszatérni (jelölje be a megfelelő választ (3)):
- igen
- nem
Általános adatok
Jelölje be a megfelelő választ (3) és írja be:
- van-e állandó lakóhelye vagy állandó tartózkodási engedélye a Szlovén Köztársaságban?
- van-e ideiglenes tartózkodási engedélye a Szlovén Köztársaságban? (érvényesség időtartama tól/ig (év, hó, nap):
_______________________________________________________________________________________________
- általában más országban tartózkodik és egy évben csak ______ napig tartózkodott ideiglenesen a Szlovén
Köztársaságban, miközben a Szlovén Köztársaságot évközben elhagyja vagy elhagyta ( az adóhatóságnak bejelenti a
Szlovén Köztársaságban való tartózkodását, így az adóhatóság kiszámíthatja a Szlovén Köztársaságban való
tartózkodása napjainak számát)
- általában más országban tartózkodik, de a munkavállalás vagy a tanulmányok miatt naponta eljön a Szlovén
Köztársaságba és még aznap el is távozik innen
- általában a Szlovén Köztársaságban tartózkódik, de a munka vagy a tanulmányok miatt naponta elmegy a Szlovén
Köztársaságból és még aznap vissza is tér a Szlovén Köztársaságba
- állandó lakóhelye a Szlovén Köztársaságban van, de általában más országban tartózkodik, és csak időnként tért vissza
rövid időre Szlovéniába (vendégmunkás)
- a Szlovén Köztársaságban munkavállalási engedélyevan (érvényesség időtartama -tól/ig (év, hó, nap):
_______________________________________________________________________________________________
- kérelmezni fogja -e a munkavállalási engedély meghosszabítását a Szlovén Köztársaságban?:
- igen
- nem
- semmi a fent felsoroltak közül (indokolja meg):
________________________________________________________________

Adórezidens jelleg
Jelölje be a megfelelő választ (3):
f Vajon azon ország adórezidense -e, amellyel a Szlovén Köztársaság nem kötött nemzetközi egyezményt a
kettős megadóztatás elkerüléséről?
- igen
- nem
f Vajon azon ország adórezidense -e, amellyel a Szlovén Köztársaság nemzetközi egyezményt kötött a
kettős megadóztatás elkerüléséről?
- igen
- nem
f Vajon a kettős megadóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezése alapján más ország
rezidense-e, és nem a Szlovén Köztársaságé?
- igen
- nem
f A másik országban megadóztatják-e jövedelmét (azon jövedelmét, amelyet ebben az országban és külföldön kap)
- igen
- nem
(az adóhatóság felhívására köteles benyújtani azon igazolást, hogy más ország adórezidense, ezért ebben az
országban megadóztatják tárgyi évben szerzett jövedelme alapján, továbbá azon igazolást, hogy az Ön
jövedelmét ebben a másik országban megadóztatják)

A Szlovén Köztársaságból való távozásának oka
Jelölje be a megfelelő választ (3 ) a Szlovén Köztársaságból való távozás okára vonatkozóan:
- a Szlovén Köztársaság közalkalmazottjaként diplomáciai vagy konzuli státusszal teljesít szolgálatot külföldön
- a külföldön szolgálatot teljesítő diplomáciai vagy konzuli státusszal bíró Szlovén Köztáraság közalkalmazottjának
házastársa vagy eltartott családtagja és vele él.
- a Szlovén Köztársaság közalkalmazottjaként technikai vagy adminisztratív beosztásban dolgozik külföldön és nincs
diplomáciai vagy konzuli státusza, és a távozás előtti bármely időszakban, vagy a folyó évben a Szlovén Köztársaság
adórezidense volt.
- a Szlovén Köztársaság állami szervének vagy helyi közösségi szerv közalkalmazottjaként vagy tisztviselőjeként dolgozik
külföldön, éspedig olyan országban, amely kölcsönösségi alapon az ilyen jellegű alkalmazottat nem tartja nyilván saját
rezidenseként, és a távozás előtti bármely időszakban, vagy a folyó évben a Szlovén Köztársaság adórezidense volt.
- az Európai Közösség intézményeinek, a Központi Európai Bank, az Európai Monetáris Intézet, az Európai Beruházási
Bank alkalmazottja, és a távozás előtti bármely időszakban, vagy a folyó évben a Szlovén Köztársaság adórezidense
volt.
- az Európai Közösség intézményeinél, a Központi Európai Banknál, az Európai Monetáris Intézetben, az Európai
Beruházási Banknál foglalkoztatott alkalmazott házastársa, de nem áll munkaviszonyban és nem végez önálló
tevékenységet, vagy annak eltartott gyermeke, és ezzel a személlyel él, és a távozás előtti bármely időszakban, vagy a
folyó évben a Szlovén Köztársaság adórezidense volt.
- külföldön dolgozik nemzetközi intézménynél (írja be nevét és címét): ________________________________
________________________________________________________________________________________________
- a Szlovén Köztársaságban tevékenykedő munkáltató küldte külföldi munkavégzésre
- külföldöldön, külföldi munkáltatónál vállat munkát
- nyugdíjba vonul
- külföldi oktatási vagy kutatóintézetben folytat tanulmányokat, tanít vagy kutatómunkát végez (írja be az intézmény
nevét és címét):
________________________________________________________________________________________________
- hosszabb időre megy külföldi nyaralásra, és csak a nyaralás után tér vissza a Szlovén Köztársaságba
- egyéb (indokolja meg):
________________________________________________________________________________

Foglalkoztatás
f Ha külföldi tartózkodása során munkát fog vállalni, vagy önálló tevékenységet fog végezni, jelölje be a megfelelő választ
(3):
- munkában áll, ill. hazai munkáltatónál fog dolgozni (írja be a munkáltató nevét és címét):
___________________________
_______________________________________________________________________________________________
- munkában áll, ill. külföldi munkáltatónál fog dolgozni (írja be a munkáltató nevét és címét)
_______________________________________________________________________________________________
- önálló tevékenységet fog folytatni (írja be a tevékenység fajtáját és a teljesítés helyét): ____________________
_______________________________________________________________________________________________
- Vajon a munkáltatóval kötött szerződés miatt fog-e visszatérni Szlovéniába, vagy egy meghatározott dátum miatt, amikor
Munkavállalás miatt vissza kell térnie a Szlovén Köztársaságba (jelölje be a megfelelő választ (3)?
- igen
- nem
- Ha a munkáltatóval munkaszerződést kötött, mellékelje a szerződés egy példányát
- Ha a munkáltatóval nem kötött munkaszerződést és a munkáltató nem határozta meg a Szlovén Köztátrsaságba való
visszatérésének időpontját, jelölje be a megfelelő választ (3) , vagy visszaérkezéséig fenntartják a munkahelyet az Ön
számára, illetve lesz munkahelye a Szlovén Köztársaságba való visszatérésekor
- igen
- nem
Kapcsolattartás
f Ha házastársa (vagy élettársa), gyereke vagy más eltartott családtagja annak a személynek, aki Önnel együtt hagyta el a
Szlovén Köztársaságot vagy el fogja hagyni, jelölje be a megfelelő választ (3) ezen személy státusza a Szlovén
Köztársaságban az országból való távozása után:
- Szlovén Köztársaság rezidense
- nem rezidens a Szlovén Köztársaságban
- nincs megállapított státusza
- Írja be ezen személy nevét, adószámát és címét: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
- Együtt fog lakni ezzel a személlyel?
- igen
- nem
- A Szlovén Köztársaság rezidense-e, vagy az volt-e az elmúlt évben, vagy a távozás előtti folyó évben?
- igen
- nem
f Vajon a Szlovén Köztársaságból távozó személy házastársa (vagy élettársa-e)
- igen
- nem
f Ha a Szlovén Köztársaságból távozó személy gyereke vagy más eltartott családtagja, jelölje be a megfelelő választ (3):
- gyerek és a távozás évében 18 évnél fiatalabb
- gyerek, 18 évnél idősebb, és az Adótörvény rendelkezése alapján eltartott családtag
- az Adótörvény rendelkezése alapján más eltartott családtag (írja be a rokoni kapcsolatot: _____________________)
f Vajon házastársa (vagy élettársa), gyereke vagy más eltartott családtagja annak a személynek, akit külföldi
munkavégzésre küldtek (jelölje be a megfelelő választ (3)
- igen
- nem
- A külföldi munkavégzés előrelátható időtartama (írja be az évek, hónapok számát):
_________________________________________
- Vissza fog-e térni a Szlovén Köztársaságba, miután befejezi a munkát külföldön?:
- igen
- nem

Kapcsolattartás a Szlovén Köztársaságban
Jelölje be a (3) Szlovén Köztársaságban lévő kapcsolatait, amíg más országban fog tartózkodni:
- Az Ön házastársa vagy élettársa a Szlovén Köztársasáságban marad. Írja be házastársa vagy élettársa nevét,
adószámát, állampolgárságát, jelenlegi lakóhelyének címét és az okot, miért marad a Szlovén Köztársaságban:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- Az Ön gyerekei vagy más eltartott családtagjai a Szlovén Köztársasáságban maradnak . Írja be ezeknek a
személyeknek a nevét, adószámát, állampolgárságát, jelenlegi lakóhelyük címét, továbbá annak az iskolának a nevét és
címét, ahová be vannak iratva, a képzési programot, és az okot, miért maradnak a Szlovén Köztársaságban:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- Továbbra is eltartja azt a családtagot a Szlovén Köztársaságban, aki Önnel együtt lakott a Szlovén Köztársaságból váló
távozása előtt (pl. lakóházban vagy lakásban).
- A Szlovén Köztársaságban a lakás nem volt tulajdonában, hanem bérelte. Távolléte miatt kiadja albérletbe a Szlovén
Köztársaságban. A szerződéseses határidő lejárta után szándékában áll meghosszabítani az albérlővel kötött szerződést.
- Lakását továbbra is fenntartja a Szlovén Köztársaságban, és az
- mindig rendelkezésére áll
- bérbe adja Önnel kapcsolatban álló személynek
- idegen személynek adja
bérbe
- A Szlovén Köztársaságban megtartja az olyan jellegű tárgyakat, mint a bútorok, felszerelések, berendezések.
- A Szlovén Köztársaságban megtartja személyes tárgyait vagy háziállatait.
- A Szlovén Köztársaságban megtartja gépjárművét, amely a Szlovén Köztársaságban volt regisztálva.
- a Szlovén Köztársaságban megtartja az itt kiállított vezetői engedélyt.
- Szlovén útlevele lesz.
- Amíg más országban fog tartózkodni, egészségügyi biztosítása a Szlovén Köztársaságban lesz.
- Amíg más országban fog tartózkodni, nyugdíj-és rokkantsági biztosítása a Szlovén Köztársaságban lesz.
- Megtartja tagságát a Szlovén Köztársaságban müködő társadalmi, rekreációs vagy vallási szervezetekben (írja be,
melyeket): (ez az adat nem kötelező)
______________________________________________________________________________________________
- Megtartja tagságát a Szlovén Köztársaságban működő hivatásos szervezetekben vagy a szakszervezetekben (írja be,
melyeket): (ez az adat nem kötelező)
____________________________________________________________________________________________
- Megtartja a Szlovén Köztársaságban lévő bankszámláit. Indokolja meg, hogy milért:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- Megtartja a szlovén pénzintézeteknél kibocsátott hitelkártyákat és üzletkártyákat
- Beruházásai lesznek a Szlovén Köztársaságban. Írja be a beruházásra vonatkozó adatokat:____________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- Megtartja idényjellegű lakóhelyét a Szlovén Köztársaságban hétvégi ház, nyaraló stb).
- Megtartja telefonelőfizetői viszonyát vagy a Szlovén Köztársaságban lévő szolgáltatást. Írja be a viszonyra ill. a
szolgáltatásra vonatkozó adatokat, és nevezze meg hogy személyes vagy üzleti jellegű szolgáltatásról van-e szó
szó:_________________________________________________________________________________________.
- A használatában lévő kártyákon a Szlovén Köztárasságban lévő lakcímét fogja használni. Írja be a lakcímre vonatkozó
adatot:________________________________________________________________________________________
- A Szlovén Köztársaságban megtartja lakcímét a postai küldemények kézbesítésére, postafiókra, széfre. Írja be a
címet:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
- Megtartja a napilapokra és a folyóiratokra kötött előfizetői viszonyát, melyet a Szlovén Köztársaságban lévő címére
fognak küldeni.
- Élet -és nyugdíjbiztsítást köt a Szlovén Köztársaságban lévő biztosítónál.
- A Szlovén Köztársaságban üzleti kapcsolatai lesznek (üzleti tevékenységet fog folytatni ilelteve munkát és feladatokat
fog ellátni a társaségoknál stb.) (indokolja meg): _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
- más kapcsolatai lesznek a Szlovén Köztársaságban (indokolja meg):
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- A Szlovén Köztársaságban nem rendelkezem semmivel a fent felsoroltak közül.
Látogatások a Szlovén Köztársaságban
A jövőben is felkeresi a Szlovén Köztársaságot (jelölje be a megfelelő választ (3))?
- igen
- nem
- Ha »igennel« válaszolt, jelölje be, (3) , hogy az alul felsoroltak közül mi az, ami a jövőben a Szlovén Köztársaságban
tett látogatását jellemzi majd:
- hosszú ideig tartó
- rendszeres
- gyakori
- semmi a felsoroltak közül
Indokolja
meg:________________________________________________________________________________________

Más országban lévő kapcsolatai
f Ha az Ön házastársa vagy élettársa nem marad a Szlovén Köztársaságban, írja be nevét, adószámát, állampolgárságát és
jelenlegi lakóhelyét, távozásának időpontját a Szlovén Köztársaságból (év, hó, nap) és azt, hogy előreláthatólag hány
hónapig fog külföldön tartózkodni:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Ha az Ön gyermekei vagy eltartott családtagjai nem maradnak a Szlovén Köztársaságban, írja be ezen személyek nevét,
életkorát, adószámát, állampolgárságát és jelenlegi lakóhelyét, továbbá annak az iskolának a nevét és címét, ahová járnak,
valamint a képzési programot:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
f Írja le külföldön lévő lakását (írja be a címet, a lakás fajtáját, nagyságát, saját tulajdona-e, vagy bérli- ha bérli, írja ve, hogy
meddig tart a bérleti szerződéses viszony:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Írja be személyi vagyonát, amellyel a másik országban fog majd rendelkezni (pl. bútorzat):
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Ha van vezetői engedélye, amelyet egy másik ország állított ki, írja be a kiállító ország nevét, az engedély érvényességi
idejét és azt, hogy meg kívánja-e hosszabítani:
______________________________________________________________________________
f Ha van külföldi útlevele, írja be a kiállító ország nevét, a lejárati dátumot és azt, hogy meghosszabítja-e, miután lejár
érvényessége:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
f Írja be annak a biztosítónak a nevét, amelynél egészségbiztosítást fog kötni a külföldön való tartózkodás idejére, továbbá
a biztosítási időtartamot:
_________________________________________________________________________________________________
fÍrja be azokat a külföldi hivatásos, társasági vagy vallási szervezeteket, amelyeknek tagja illetve amelyeknek tagja lesz
külföldön való tartózkodása ideje alatt:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Írja be a külföldön eszközölt beruházásokat (írja be a bankszámlára, az élet-, nyugdíjbiztosításra, értékpapírokra, jogi
személyek tőkéjében való részesedésre, valamint más beruházásokra vonatkozó adatokat) és indokolja meg, hogy miért
vannak ezek a beruházások külföldön:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Írja be a külföldi pénzintézeteknél kibocsátott hitelkártyákat, üzletkártyákat, amelyekkel külföldön fog rendelkezni:______
__________________________________________________________________________________________________
f Írja be azt a címet, amelyet telefonszolgáltatásként használ más országokban, és nevezze meg, hogy személyes vagy
üzleti szolgáltatásról van-e szó:
_______________________________________________________________________
f Írja be azt a címet, amelyet más országokban használ a küldemények kézbesítésére, vagy amely az üzletviteli kártyákon
szerepel:__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
f Írja be a más országokban lévő postafiók és bérelt széf címét:
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
f Írja le más országokban már meglévő üzleti kapcsolatait illetve azokat amelyeket kiépít (üzleti tevékenység illetve más
munka és feladat ellátása társaságoknál stb):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Írja be a többi országot is, amelyeket ebben a naptári évben keresett fel, továbbá az ott tartózkodás időtartamát, az
országban tett látogatás célját, valamint az érkezés és távozás dátumát külön-külön minden egyes országra vonatkozóan:
_________________________________________________________________________________________________

Büntetőjogi és anyagi felelősségtudatom alapján kijelentem, hogy az adatok hitelesek, pontosak és teljeskörűek.
Kelt…………………….., dátum……………….

................................................................................
(a kötelezett alírása)

* A kötelezett köteles az adóhatóság felhívására benyújtani a kiegészítő igazolásokat illetve biztosítani a kiegészítő
igazolásra vonatkozó bizonyítékokba való betekintést.
** A kötelezett köteles értesíteni az adóhatóságot a megváltozott körülményekről, melyek kihathatnak a Szlovén
Köztársaságban lévő rezidens státuszra

Egyéb adatok
f Nevezzen meg más adatot is, amelyről úgy véli, hogy az adóhatóságnak segítséget nyújthat a Szlovén Köztársaságban
lévő rezidens státusz megállapítására vonatkozóan.

