KÉRDŐÍV: REZIDENS STÁTUSZ MEGÁLLAPÍTÁSA – ÉRKEZÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGBA
Az egyén azonosítása
Név:

Adószám:

Az adózás éve:

Cím a Szlovén Köztársaságban:
Telefon:
Külföldi lakcíme a Szlovén Köztársaságba való érkezése előtt:
Hivatalos küldemények postai kézbesítésének címe:

Állampolgárság:

Telefon:
Érkezés dátum a Szlovén
Köztársaságba (év, hó, nap):

Családi állapot (jelölje be a megfelelő
választ (3)):
- Nős/férjes
- nőtlen/hajadon
- Élettársi kapcsolat

Születési idő (év, hó, nap):

Tartózkodás a Szlovén Köztársaságban
f Mennyi ideig marad előreláthatólag a Szlovén Köztársaságban?
Napok száma: ________________________ Hónapok száma: ____________________ Évek száma:________________
f Mikor fogja elhagyni a Szlovén Köztársaságot (ha elhagyja)? _____________________________________________
f Állandó jelleggel érkeztem a Szlovén Köztársaságba és nem szándékozom elhagyni (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):
_______________________________________________________________________________________________
- kérelmezni fogja-e az ideiglenes tartózkodási engedély meghosszabítását a Szlovén Köztársaságban: - igen
- nem
- kérelmezte az állandó lakóhely engedélyezését a Szlovén Köztársaságban (kérelmezés dátuma (év, hó, nap):_________
- kérelmezte az állandó lakóhely engedélyezését a Szlovén Köztársaságban (kérelmezés dátuma (év, hó, nap):________
- munkavállalási engedélye van a Szlovén Köztársaságban (érvényesség időtartama -tól/ig (év, hó, nap):
_______________________________________________________________________________________________
- kérelmezni fogja-e a munkavállalási engedély meghosszabítását a Szlovén Köztársaságban: - igen
- nem
- általában más országban tartózkodik és egy évben ______ napig fog ideiglenesen tartózkodni a Szlovén
Köztársaságban, miközben a Szlovén Köztársaságot évközben elhagyja ( 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 tartózkodott, így a Szlovén
Köztársaságban az adóhatóság határozata alapján a másik országban való tartózkodási ideje alatt nem volt a Szlovén
Köztársaság adórezidense, és állandó jelleggel viszatér a Szlovén Köztársaságba (vendégmunkás)
- 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).
f Ha visszatér Szlovéniába, vajon a Szlovén Köztársaság adórezidense volt-e egy évvel a Szlovén Köztársaságból való
távozás előtt illetve a távozás évében (jelölje be a megfelelő választ (3)):
- igen
- nem

Tartózkodás a Szlovén Köztársaságon kívül a Szlovén Köztársaságba való érkezés előtt
Ha az elmúlt időszakban elhagyta a Szlovén Köztársaságot és visszatér, jelölje be (3) külföldön való tartózkodádának célját
a Szlovén Köztársaságba való visszatérése előtt:
- a Szlovén Köztársaság közalkalmazottjaként külföldön teljesített szolgálatot és emiatt diplomáciai vagy konzuli státusza
volt.
- a külföldön szolgálatot teljesítő diplomáciai vagy konzuli státusszal bíró Szlovén Köztáraság közalkalmazottjának
házastársa vagy eltartott családtagja volt és vele él. - a Szlovén Köztársaság közalkalmazottjaként külföldön dolgozott
technikai vagy adminisztratív beosztásban, nem volt 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 külföldön
dolgozott, 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 volt 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 volt, 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 dolgozott nemzetközi intézménynél (írja be nevét és címét): ________________________________
________________________________________________________________________________________________
- a Szlovén Köztársaságban tevékenykedő munkáltató küldte külföldi munkavégzésre
- külföldön dolgozott külföldi munkáltatónál
- külföldi oktatási vagy kutatóintézetben folytatott tanulmányokat, tanított vagy kutatómunkát végzett (írja be az intézmény
nevét és címét):
________________________________________________________________________________________________
- egyéb (indokolja meg):
________________________________________________________________________________

A Szlovén Köztársaságba való érkezésének célja
Jelölje be (3) a Szlovén Köztársaságba érkezésének célját:
- a Szlovén Köztársaságban diplomáciai vagy konzuli státusszal rendelkező személyként diplomáciai képviseletnél,
konzulátuson vagy külföldi országcsoportok vagy külföldi ország nemzetközi küldetésében fog dolgozni, és nem szlovén
állampolgár.
- a Szlovén köztársaságban azon személy házastársaként vagy eltartott családtagjaként fog tartózkodni, aki a Szlovén
Köztársaságban diplomáciai vagy konzuli státusszal bír és diplomáciai képviseletnél, konzulátuson vagy külföldi
országcsoportok vagy külföldi ország nemzetközi küldetésében fog dolgozni, és nem szlovén állampolgár
- tisztviselőként, szakemberként vagy nemzetközi szervezet alkalmazottjaként fog dolgozni a Szlovén Köztársaságban,
nem szlovén állampolgár, és csak az ilyen jellegű foglalkoztatás miatt válna a Szlovén Köztársaság adórezidensévé.
- Szlovéniában tevékenykedő diplomáciai képviselet, konzulátus vagy külföldi ország nemzetközi küldetésének
közalkalmazottja technikai vagy adminisztratív beosztásban, nem szlovén állampolgár, és csak az ilyen jellegű
foglalkoztatás miatt válna a Szlovén Köztársaság adórezidensévé.
- a Szlovén Köztársaságban tevékenykedő külföldi ország alkalmazottja olyan beosztásban, amely nem diplomáciai,
konzuli vagy nemzetközi jellegű, azon feltétellel, hogy ez a külföldi ország a kölcsönösségi alapon a Szlovén Köztársaság
hasonló tevékenységet folytató alkalmazottját sem tartja nyilván saját rezidenseként, és csak az ilyen jellegű foglalkoztatás
miatt válna a Szlovén Köztársaság adórezidensévé.
- a Szlovéniában tevékenykedő Európai Közösség intézményeinek, a Központi Európai Bank, az Európai Monetáris
Intézet az Európai Beruházási Bank alkalmazottja, és csak az ilyen jellegű foglalkoztatás miatt válna a Szlovén
Köztársaság adórezidensévé.
- A ZDoh-2 7. Cikkely alapján külföldi szakemberként való foglalkoztatás miatt fog tartózkodni a Szlovén Köztársaságban
- kizárólag tanulmányai miatt fog tartózkodni a Szlovén Köztársaságban, éspedig diákként, egyetemistaként egy teljes
tanévben vagy csak egy meghatározott tanulmányi időszakban (irja be szlovéniai tartózkodásának idejét -tól/ig (év, hó,
nap), a szakot és a képzési intézméményt:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- kizárólag gyógykezelés miatt fog a Szlovén Köztársaságban tartózkodni (irja be szlovéniai tartózkodásának idejét (tól/ig
(év, hó, nap), valamint a teljes ellátást nyújtó gyógykezelő intézmény nevét) :
________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- szlovén oktatási intézményben vagy kutatóintézetben fog tanítani vagy kutatást végezni (írja be az intézmény nevét és
címét):
________________________________________________________________________________________________
- olyan jellegű munkavállalás miatt fog a Szlovén Köztársaságban tartózkodni, amely fent nincs feltüntetve:
f Külföldi munkáltató küldte Önt munkavégzésre a Szlovén Köztársaságba?
- igen
- nem
f Írja be a munkáltató vagy azon személy nevét és címét, akinél dolgozni fog a Szlovén Köztársaságban______
___________________________________________________________________________________________
- sporttevékenységek miatt fog tartózkodni Szlovén Köztársaságban:
- igen
- nem
f Vajon szlovén sportszervezetet fog-e képviselni?
- igen
- nem
- nyugdíjba vonul
- egyéb (indokolja meg):

_______________________________________________________________________________

A Szlovén Köztársaságban lévő kapcsolatai
Jelölje be a (3) Szlovén Köztársaságban létesített kapcsolatait:
f Hol fog lakni a Szlovén Köztársaságban:
- lakóházban
- lakásban
- bérelt szobában
- kollégiumban
- szállodában
- egyéb (indokolja meg):
----------------____________________________________________________________________________
- a lakás____________________ tulajdona
- a szálláshelyet a munkáltató bizosítja Önnek
- ha saját maga, vagy házastársa vagy élettársa bérelt lakást, írja be a bérleti időt, és azt, hogy a bérleti szerződést meg
akarja- e hosszabítani a szerződéses határidő lejárta után: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- házastársa vagy élettársa is Önnel fog lakni a Szlovén Köztársaságban
- az Ön eltartott gyermekei Önnel, házastársával vagy élettársával fognak lakni a Szlovén Köztársaságban
(írja be ezeknek a személyeknek a nevét és a hozzájuk fűződő rokoni kapcsolatot)________________________
________________________________________________________________________________________________
- más eltartott családtagok is Önnel fognak lakni a Szlovén Köztársaságban ( írja be ezeknek a személyeknek a nevét és a
hozzájuk fűződő rokoni kapcsolatot):______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- bútorok, felszerelések, berendezések lesznek tulajdonában a Szlovén Köztársaságban
- személyes tárgyai vagy háziállatai lesznek a Szlovén Köztársaságban
- olyan gépjárműve lesz a Szlovén Köztársaságban, amely a Szlovén Köztársaságban volt regisztálva
- a Szlovén Köztársaságban kiállított vezetői engedélye lesz
- szlovén útlevele lesz
- bankszámlái lesznek a Szlovén Köztársaságban
- beruházásai lesznek a Szlovén Köztársaságban (írja be az élet-, nyugdíjbiztosításra, értékpapírokra, jogi személyek
tőkéjében lévő részesedésre, valamint más beruházásokra vonatkozó adatokat):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- a Szlovén Köztársaságban kibocsátott hitel vagy üzletkártyái lesznek
- saját otthonán kívül még más ingatlan is tulajdonában lesz a Szlovén Köztársaságban
- bekapcsolódik a Szlovén Köztársaságban lévő egészségbiztosítási rendszerbe
- bekapcsolódik a Szlovén Köztársaságban lévő nyugdíj-és rokkantságbiztosítási rendszerbe
- bekapcsolódik a Szlovén Köztársaságban működő hivatásos szervezetekbe vagy a szakszervezetbe (írja be, melyekbe):
(ez az adat nem kötelező)__________________________________________________________________________
- bekapcsolódik a Szlovén Köztársaságban müködő társadalmi, rekreációs vagy vallási szervezetekbe (írja be, melyekbe):
(ez az adat nem kötelező)__________________________________________________________________________
- üzleti kapcsolatai lesznek a a Szlovén Köztársaságban (társaságoknál stb. fog üzleti tevékenységet folytatni, munkát fog
vállalni más feladatot fog ellátni) (indokolja meg):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- más kapcsolatai lesznek a Szlovén Köztársaságban (indokolja meg):
_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- semmit a fent leírtak közül (indokolja meg):
________________________________________________________________

Más országban lévő kapcsolatai
Jelölje be a megfelelő választ (3):
f Visszatér-e a másik országba tartózkodás céljából a munkáltatóval kötött munkaszerződés miatt?
- igen
- nem
f Visszatér-e a másik országba a meghatározott dátum miatt, amikor vissza kell térnie ebbe az országba?
- igen
- nem
f Ha az Ön házastársa vagy élettársa nem fog Önnel lakni a Szlovén Köztársaságban, írja be ennek a személynek a nevét,
állampolgárságát és jelenlegi lakóhelyét, és indokolja meg, hogy miért nem fog Önnel lakni a Szlovén Köztársaságban:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Ha vannak eltartott gyermekei, vagy más eltartott családtagjai, akik nem fognak Önnel lakni a Szlovén Köztársaságban, írja be a
különélés okait, nevüket, állampolgárságukat és jelenlegi lakóhelyüket, az Önhöz fűződő rokoni kapcsolatot, továbbá az iskola
nevét és címét, ahová járnak, valamint a képzés fajtáját:
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
f Ha lakóhelye más országban van, írja be a lakásra vonatkozó adatokat: cím, nagyság, bérlemény, saját tulajdona, látogatása
során az Ön rendelkezésére áll-e abben a másik országban, vagy bérbe adta, albérlői vannak :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
f Írja be a másik országban lévő személyi vagyonát: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
f Ha vezetői engedélyét más országban állíttották ki, írja be a kiállító ország nevét, az engedély érvényességi idejét és azt, hogy
meg kívánja-e hosszabítani: ______________________________________________________________________________
f Van-e illetve rendelkezik-e majd valamely más ország útlevelével?
- igen (ha igennel válaszolt, írja be az ország nevét: __________________________)
- nem
f Ha lejár az Ön külföldi útlevele, meghosszabítja-e?
- igen
- nem
f Írja be annak a biztosítónak a nevét, amelynél egészségbiztosítást kötött a Szlovén Köztársaságban való tartózkodás
időtartamára:
_________________________________________________________________________________________________
fÍrja be azokat a külföldi hivatásos, társasági vagy vallási szervezeteket, amelyeknek tagja illetve amelyeknek tagja lesz:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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, amelyeket használni fog:____________________
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 lévő üzleti kapcsolatait (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.

