SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU
FIZIČNE OSEBE
V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 poročevalske finančne institucije
Slovenije izvajajo postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirajo informacije
o računih nerezidentov, ter jih letno sporočajo pristojnemu organu (to je v Republiki Sloveniji Finančna
uprava RS - FURS). Poročevalske finančne institucije so v postopkih dolžne skrbnosti pri novih računih
ob odprtju računa dolžne pridobiti samopotrdilo, ki poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti,
kje je imetnik računa rezident za davčne namene.
V skladu s šestim odstavkom 255.b člena ZDavP-2 mora oseba, ki poročevalski finančni instituciji
predloži samopotrdilo, v potrdilu navesti resnične, pravilne in popolne podatke.
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsako posamezno osebo (imetnika
računa) obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom
ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu.

Ime in priimek: ____________________________________________________________________
Davčna številka: ________________________

Država: ___________________________________

Ali ste zavezanec za plačilo davkov še v kateri drugi državi?

□ DA

□ NE

V primeru, da ste označili DA, izpolnite:
Davčna številka: ________________________

Država: ___________________________________

Spodaj podpisani:
1) razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih,
ki urejajo odnose imetnika računa z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana;
2) sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o meni kot imetniku računa in o
vsakem računu, o katerem se poroča, lahko posredujejo FURS-u in se izmenjajo s pristojnimi organi
drugih držav, v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o
izmenjavi informacij o finančnih računih
3) izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
4) se zavezujem, da bom Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana nemudoma obvestil o vsaki spremembi
okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva in bom dostavil novo samopotrdilo.
Podpis: _______________________________________________________________________________
Kraj in datum: __________________________________________________________________________

