__________________________
(ЈМБГ)
__________________________
(ПИБ)
__________________________
(матични број)
ОПШТИНА МИОНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СЛУЖБА ПОРЕЗА И ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ЗАХТЕВ
ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
Заокружити:
1. Физичко лице

2. Предузетник

3. Правно лице

( име и презиме - назив )

(адреса)

( име и презиме одговорног лица)

(порески пуномоћник)

(контакт телефон/факс)

(контакт телефон/факс)

II а) Подаци о усаглашеном дугованом порезу са Службом пореза и локалних јавних прихода са
стањем на дан _________________________. године

Ред.
број
1

Врста јавних
прихода
2

Рачун за уплату јавних
прихода
3

Стање дуга
Основни дуг Камата
4

5

Укупно
(4+5)
6

б) Рокови плаћања дугованог пореза
Ред.
број

Датум рате
репрограма
(најмање две)

Рачун за уплату јавних прихода

Износ рате репрограма

III Подаци о испуњености услова из члана 2. Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања
пореског дуга ( ``Сл. Гласник РС`` број 53/03, 61/04 и 71/05 )
Напомена: не попуњавају обвезници који испуњавају услове из члана 74. став 6. Закона о
пореском поступку и пореској администацији („Службени гласник РС“ бр. 80/2002,..., 15/2016).
1. Физичко лице

2. Предузетник

3. Правно лице

( име и презиме - назив )
(седиште)

( улица и број)

( име и презиме одговорног лица)

(порески пуномоћник)

(контакт телефон/факс)

(контакт телефон/факс)

IVОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА
Напомена: не наводе обвезници који испуњавају услове из члана 74. став 6. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

V Средства обезбеђења наплате која порески обвезник предлаже за обезбеђење наплате
дугованог пореза
Напомена: не подносе обвезници који испуњавају услове из члана 74. став 6. Закона о пореском
поступку и пореској администацији
1. Хипотека на непокретности у износу _________________ динара;
2. Залога на покретним стварима у износу ________________динара
3. Неопозива банкарска гаранција на износ од ____________ динара;
4. Јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета
5. Трасирана меница акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се
установљава административна забрана, порески дуг може наплатити;
6. Меница авалирана од стране пословне банке.
VI Прилог
Докази:
- преглед стања по рачунима
- копија личне карте
Напомена:
- Физичка лица са дугом до 200.000 динара не подносе средство обезбеђења;
- Правна лица и предузетници са дугом до 1.500.000 динара не поднисе средство
обезбеђења.
У ____________________________
Дана ____________20____ год.

______________________________
(потпис пореског обвезника)

