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Vprašanje 1: Kako se v davčni register vpiše fizična oseba s stalnim
oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (pridobitev davčne
številke za fizično osebo)?
Odgovor:
Fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se vpiše v davčni
register po uradni dolžnosti. Vpis izvede finančni urad na podlagi podatkov iz centralnega
registra prebivalstva (prvi odstavek 51. člena ZFU)
Če centralni register prebivalstva ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za vpis v davčni register,
davčni organ pozove fizično osebo, naj v osmih dneh po prejemu poziva predloži manjkajoče
podatke za vpis v davčni register.
Fizična oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno oziroma začasno prebivališče, izpolni obrazec
DR-02 in ga predloži finančnemu uradu, npr. kadar prijavlja podatke o rezidentskem statusu,
elektronskem naslovu in elektronskem potrdilu, zastopnikih, naložbah, računih v tujini, naslovu
za vročanje, ipd., ter kadar prijavlja spremembo oziroma dopolnitev podatkov, ki jih vsebuje
prijava za vpis v davčni register.
Prijavo predloži tudi, kadar davčni organ fizično osebo opozori, naj predloži manjkajoče podatke
(če centralni register prebivalstva ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za vpis v davčni
register).
Prijavo za vpis (spremembo oziroma dopolnitev) podatkov fizične osebe v davčni register
(obrazec DR-02) lahko pridobite na katerem koli finančnem uradu (seznam finančnih uradov s
kontaktnimi podatki), objavljena pa je tudi na spletnih straneh FURS.

Vprašanje 2: Kako pridobiti davčno številko za novorojenčka (pridobitev
davčne številke za novorojenčka)?
Odgovor:
Novorojenček s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se vpiše v davčni
register po uradni dolžnosti. Vpis izvede finančni urad na podlagi podatkov iz centralnega
registra prebivalstva. Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno v
mesecu dni po otrokovem rojstvu.
Če želite potrdilo o davčni številki takoj po rojstvu vašega otroka (potrebujete ga npr. za
uveljavitev pravice do otroškega dodatka), ga lahko pridobite na katerem koli finančnem uradu.
Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani FURS (seznam
finančnih uradov s kontaktnimi podatki). S seboj morate imeti izpolnjen obrazec DR-02, veljaven
identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) in otrokov rojstni list. Potrdilo o
dodeljeni davčni številki za novorojenčka prejmete takoj oziroma v nekaj dneh po pošti.

Vprašanje 3: Kako se v davčni register vpiše fizična oseba, ki v Republiki
Sloveniji nima niti začasnega prebivališča (pridobitev davčne številke za
tujo fizično osebo) ?
Odgovor:
Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, pa dosega na njenem
območju obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega
premoženja, mora finančnemu uradu predložiti prijavo za vpis v davčni register – obrazec DR02 (tretji odstavek 51. člena ZFU).
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Prijavo za vpis tuje fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02) lahko pridobite na katerem
koli finančnem uradu (seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki), objavljena pa je tudi na
spletnih straneh FURS. S seboj morate imeti veljaven identifikacijski dokument (osebno
izkaznico, potni list …). Potrdilo o davčni številki boste prejeli takoj oziroma v nekaj dneh po
pošti.

Vprašanje 4: Kdo izpolni obrazec DR-02 VDČ (prijava za vpis vzdrževanih
družinskih članov v davčni register)?
Odgovor:
Obrazec DR-02 VDČ izpolni fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane (četrti odstavek 51. člena ZFU). Fizična
oseba predloži obrazec finančnemu uradu ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane
družinske člane, ki še nimajo davčne številke (v osmih dneh po prvem uveljavljanju pri
delodajalcu oziroma najpozneje do poteka roka za ugovor zoper IID oziroma do poteka roka za
pritožbo na odločbo o odmeri dohodnine), ter ob prijavi sprememb oziroma dopolnitvi podatkov
vzdrževanih družinskih članov.
V obrazec mora oseba, ki prijavlja družinskega člana, vpisati svojo davčno številko in osebno
ime, za vzdrževane družinske člane pa se vpiše osebno ime, datum in kraj rojstva, spol,
državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, podatke o rezidentskem statusu ter označi
sorodstveno razmerje.

Vprašanje 5: Kako pridobiti »novo« potrdilo o davčni številki, ker ste
»staro« potrdilo izgubili ali vam je bilo odtujeno?
Odgovor:
Davčna številka kljub izgubi oziroma odtujitvi ostane nespremenjena. »Novo« potrdilo o davčni
številki lahko pridobite na katerem koli finančnem uradu (seznam finančnih uradov s kontaktnimi
podatki). S seboj morate imeti svoj veljaven identifikacijski dokument (osebno izkaznico, potni
list…). Potrdilo o davčni številki boste prejeli takoj oziroma v nekaj dneh po pošti.

Vprašanje 6. Kako obvestiti finančni urad o spremembah oziroma
dopolnitvah podatkov, ki jih vsebuje »prijava za vpis v davčni register«?
Odgovor:
Oseba, ki je vpisana v davčni register, mora v osmih dneh po nastanku spremembe, sporočiti
finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad
ne pridobi po uradni dolžnosti (prvi odstavek 55. člena ZFU)
Ob spremembi oziroma dopolnitvi podatkov predloži finančnemu uradu:
 fizična oseba – obrazec DR-02,
 fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do ugodnosti za
vzdrževane družinske člane – obrazec DR-02 VDČ,
 fizična oseba, ki opravlja dejavnost – obrazec DR-03,
 pravna oseba – obrazec DR-04.
Vse potrebne obrazce za vpis, spremembo oziroma dopolnitev podatkov v davčni register
(obrazec DR-02, obrazec DR-02 VDČ, obrazec DR-03, obrazec DR-04) lahko pridobite na
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katerem koli finančnem uradu, objavljeni pa so tudi na spletnih straneh FURS (seznam
finančnih uradov s kontaktnimi podatki).
Če oseba, ki je vpisana v davčni register, v osmih dneh po nastanku spremembe, ne sporoči
finančnemu uradu sprememb podatkov, ki jih vsebuje davčni register, lahko vpiše finančni urad
spremembe podatkov v davčni register po uradni dolžnosti na podlagi pridobljenih podatkov, če
omogočajo vpis v davčni register (drugi odstavek 55. člena ZFU).

Vprašanje 7: V katerih primerih mora fizična oseba predložiti prijavo za
vpis fizične osebe v davčni register (obrazec DR-02)?
Odgovor:
 Fizična oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno oziroma začasno prebivališče, predloži
prijavo za vpis v davčni register (obrazec DR-02), kadar prijavlja podatke o rezidentskem
statusu, elektronskem naslovu in elektronskem potrdilu, zastopnikih, naložbah, računih v
tujini ali kadar prijavlja naslov za vročanje.


Fizična oseba, predloži prijavo za vpis v davčni register (obrazec DR-02), kadar davčni
organ fizično osebo opozori, naj predloži manjkajoče podatke (če centralni register
prebivalstva ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za vpis v davčni register).



Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, predloži prijavo za
vpis v davčni register (obrazec DR-02), kadar na njenem območju dosega obdavčljive
dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja.



Oseba, ki je že vpisana v davčni register, predloži prijavo za vpis v davčni register (obrazec
DR-02) ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni
register, če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih
registrov in evidenc.

Vprašanje 8: Katera dokazila in listine je potrebno predložiti oz. priložiti za
vpis fizične osebe v davčni register (priloge k obrazcu DR-02)
Odgovor:
Fizična oseba mora davčnemu organu predložiti na vpogled osebni dokument, s katerim lahko
izkaže svojo istovetnost, in priložiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo,
spreminjajo ali dopolnjujejo, če jih davčni organ ne more pridobiti po uradni dolžnosti.
V primeru, da vlaga prijavo za vpis v davčni register pooblaščenec fizične osebe, mora
davčnemu organu predložiti na vpogled osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo
istovetnost, in priložiti pooblastilo in listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo,
spreminjajo ali dopolnjujejo, če jih davčni organ ne more pridobiti po uradni dolžnosti.
K prijavi za vpis v davčni register (obrazec DR-02) je treba priložiti vsa dokazila oziroma listine,
ki potrjujejo resničnost navedb v njej, npr.:
- 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 ali
oziroma odjava začasnega prebivališča,
- potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države, kjer je fizična oseba rezident,
- dokument oziroma listina, iz katere je razvidna identifikacijska številka za davčne namene,
dodeljena v državi rezidentstva,
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-

-

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 (rubrika 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 nadaljnjem besedilu: KDD), iz katerih je razvidno, da
ima fizična oseba naložbo,
dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica,
pogodba o odprtju bančnega računa, bančna knjižica ...), ipd.

Vprašanje 9: katerih primerih mora fizična oseba predložiti prijavo za vpis
vzdrževanih družinskih članov v davčni register (obrazec DR-02 VDČ)?
Odgovor:
Fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do ugodnosti za
vzdrževane družinske člane predloži obrazec DR-02 VDČ ob uveljavljanju pravice do ugodnosti
za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke, ter ob prijavi sprememb oziroma
dopolnitvi podatkov vzdrževanih družinskih članov.

Vprašanje 10: Katera dokazila in listine je potrebno predložiti oz. priložiti
za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register (priloge k obrazcu
DR-02 VDČ)
Odgovor:
Fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do ugodnosti za
vzdrževane družinske člane, mora finančnemu uradu predložiti prijavo za vpis vzdrževanih
družinskih članov v davčni register v osmih dneh po prvem uveljavljanju pri delodajalcu oziroma
najpozneje do poteka roka za ugovor zoper informativni izračun dohodnine oziroma do poteka
roka za pritožbo na odločbo o odmeri dohodnine.
Fizična oseba mora davčnemu organu predložiti na vpogled osebni dokument, s katerim lahko
izkaže svojo istovetnost in priložiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih prijavlja za vpis
vzdrževanega družinskega člana.
K prijavi za vpis vzdrževanih družinskih članov (obrazec DR-02 VDČ) je treba priložiti vsa
dokazila oziroma listine, ki potrjujejo resničnost navedb v njej, npr.:
- rojstni list ali osebni dokument vzdrževanega družinskega člana, ki se vpisuje v davčni
register,
- izpisek iz poročne matične knjige pri vpisu zakonca kot vzdrževanega družinskega člana v
davčni register,
- potrdilo o šolanju, iz katerega je razvidno, da je vzdrževan družinski član študent ali dijak,
- potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države, kjer je fizična oseba rezident,
- dokument oziroma listina, iz katere je razvidna identifikacijska številka za davčne namene,
dodeljena v državi rezidentstva, ipd.
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