Priloga 2

OBRAZEC DR-02 VDČ
Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register

1.

Podatki o zavezancu
Davčna številka
Osebno ime

2.
2.1.

Ime

Priimek

Podatki o vzdrževanih družinskih članih
Osebno ime

Ime

Priimek

Davčna številka (izpolni FURS)
Datum rojstva
Spol (M – moški, Ţ- ţenski)

Kraj rojstva
EMŠO

Drţavljanstvo
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Sorodstveno razmerje
Podatki o rezidentskem statusu vzdrževanega družinskega člana
Rezident Republike Slovenije:
□ da
Drţava rezidentstva (za nerezidenta)

□ ne

Številka za davčne namene v drţavi
rezidentstva (za nerezidenta)

2.2. Osebno ime Ime
Davčna številka (izpolni FURS)

Priimek

Datum rojstva
Spol (M – moški, Ţ- ţenski)

Kraj rojstva
EMŠO

Drţavljanstvo
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Sorodstveno razmerje
Podatki o rezidentskem statusu vzdrževanega družinskega člana
Rezident Republike Slovenije:

□ da
Drţava rezidentstva (za nerezidenta)

□ ne

2.3.

Številka za davčne namene v drţavi
rezidentstva (za nerezidenta)

Osebno ime
Ime

Priimek

Davčna številka (izpolni FURS)
Datum rojstva
Spol (M – moški, Ţ- ţenski)

Kraj rojstva
EMŠO

Drţavljanstvo
Stalno prebivališče
Začasno prebivališče
Sorodstveno razmerje
Podatki o rezidentskem statusu vzdrževanega družinskega člana
Rezident Republike Slovenije:
□ da
Drţava rezidentstva (za nerezidenta)

□ ne

3.

Številka za davčne namene v drţavi
rezidentstva (za nerezidenta)

Drugo

Sorodstveno razmerje:
A - otrok oz. posvojenec/-nka, B - vnuk/-inja, C – zakonec, D - starši oz. posvojitelji,
E - drugi člani kmetijskega gospodinjstva, F pastorek/-rka

S podpisom potrjujem resničnost podatkov.
V/Na____________________, dne___________________
Podpis zavezanca:
___________________________
Prijavi za vpis v davčni register so priložene naslednje listine:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DR-02 VDČ - Prijava za vpis vzdrževanih
družinskih članov v davčni register
Pravna podlaga
Obrazec DR-02 VDČ – Prijava za vpis druţinskih članov v davčni register, je predpisan na podlagi 51.
člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) in Pravilnika o vodenju in vzdrţevanju
davčnega registra.
Kdo izpolni obrazec
Obrazec DR-02 VDČ izpolni fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do
ugodnosti za vzdrţevane druţinske člane. Fizična oseba predloţi obrazec ob uveljavljanju pravice do
ugodnosti za vzdrţevane druţinske člane, ki še nimajo davčne številke.
V obrazec mora oseba, ki prvič prijavlja (vpisuje) vzdrževanega družinskega člana, obvezno
vpisati: svojo davčno številko in osebno ime; za vzdrţevane druţinske člane pa se obvezno vpiše:
osebno ime, datum in kraj rojstva, spol, drţavljanstvo, naslov stalnega prebivališča, podatke o
rezidentskem statusu ter označi sorodstveno razmerje.
Ob prijavi sprememb oziroma dopolnitev podatkov, pa mora v obrazec obvezno vpisati: svojo
davčno številko in osebno ime; za vzdrţevane druţinske člane pa se obvezno vpiše: davčna številka,
datum in kraj rojstva, spol, drţavljanstvo, naslov stalnega prebivališča, podatke o rezidentskem
statusu ter podatke, ki jih spreminja ali dopolnjuje.

Izpolnjevanje obrazca
Obrazec se izpolnjuje čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami.
V kolikor je na obrazcu premalo polj za vpis posameznih podatkov, se izpolni in priloţi dodaten list (s
polji oz. rubrikami, ki jih je na obrazcu premalo).
1. Podatki o zavezancu: vpiše se davčno številko ter osebno ime (v prvo polje se vpiše ime in v
drugo polje se vpiše priimek).
2. Podatki o vzdrževanih družinskih članih:
Osebno ime: vpiše se osebno ime vzdrţevanega druţinskega člana (v prvo polje se vpiše
ime in v drugo polje se vpiše priimek).
Davčna številka: polje izpolni finančni urad.
Datum in kraj rojstva: vpiše se datum (dan, mesec in leto) in kraj rojstva vzdrţevanega
druţinskega člana.
Spol in EMŠO: označi se spol (M oziroma Ţ) in vpiše slovensko enotno matično številko
občana vzdrţevanega druţinskega člana, če mu je bila dodeljena.
Državljanstvo: vpiše se drţavljanstvo vzdrţevanega druţinskega člana (oziroma vsa
drţavljanstva, če jih ima več).
Stalno prebivališče: vpiše se naslov stalnega prebivališča vzdrţevanega druţinskega člana
(drţava, naselje, ulica in hišna številka ter poštna številka in naziv pošte).
Začasno prebivališče: vpiše se naslov začasnega prebivališča, če ga vzdrţevani druţinski
član ima (drţava, naselje, ulica in hišna številka ter poštna številka in naziv pošte).
Sorodstveno razmerje: označi se sorodstveno razmerje vzdrţevanega druţinskega člana z
vpisom ustrezne črke iz legende, navedene pod tabelo obrazca:
A - otrok oz. posvojenec/-nka; B – vnuk/-inja; C – zakonec; D- starši oz. posvojitelji; E – drugi
člani kmetijskega gospodinjstva; F – pastorek/-rka
Podatki o rezidentskem statusu:
 z »da« se označi, kadar je fizična oseba rezident Republike Slovenije.
 z »ne« se označi, kadar je fizična oseba nerezident (ni rezident Republike Slovenije). V
tem primeru se vpiše tudi drţavo rezidentstva ter identifikacijsko številko fizične osebe
(nerezidenta), ki jo uporablja za davčne namene v drţavi rezidentstva.
3. Drugo: vpiše se lahko katere koli podatke, ki se vodijo v davčnem registru ali so povezani z
vpisom v davčni register ter niso zajeti v prejšnjih točkah (oziroma v rubrikah na obrazcu) in teh
podatkov davčni organ ne more pridobiti iz uradnih registrov, evidenc ali zbirk podatkov.

Dokazila
Fizična oseba mora davčnemu organu predloţiti na vpogled osebni dokument, s katerim lahko izkaţe
svojo istovetnost in priloţiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih prijavlja za vpis vzdrţevanega
druţinskega člana.
Listine, na katerih temeljijo podatki, so zlasti:
- rojstni list ali osebni dokument vzdrţevanega druţinskega člana, ki se vpisuje v davčni
register,
- izpisek iz poročne matične knjige pri vpisu zakonca kot vzdrţevanega druţinskega člana v
davčni register,
- potrdilo o šolanju, iz katerega je razvidno, da je vzdrţevan druţinski član študent ali dijak,
- potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge drţave, kjer je fizična oseba rezident,
- dokument oziroma listina, iz katere je razvidna identifikacijska številka za davčne namene,
dodeljena v drţavi rezidentstva.

