Република Србија
Општина Прибој,
Општинска управа Прибој,
Одељење за друштвене делатности,
Финансије и буџет
Служба за пореску управу
ПРИБОЈ
ПРЕДМЕТ: З а х т е в за одлагање плаћања пореског дуга без давања средстава
обезбеђења наплате ( члан 74.став 2. ЗПППА)
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
1.Правно лице
(пун назив правног лица )
___________________________
( седиште )
ПИБ: _____________________

_________________________________________
( улица и број )
МАТ БР._______________________________

____________________________ ЈМБГ: _______________
__________________________
( име и презиме одговорног лица )
( контакт телефон – факс )
_________________________________ _____________________________________
( порески пуномоћник )
( контакт телефон – факс )
Правно лице је разврстано у : 1. мало 2. средње 3. велико
( заокружити број према акту разврставања )
________________________________________________________________________________
2 .Предузетник
_______________________________ЈМБГ:_______________
( име и презиме)
______________________________
( назив и седиште радње )
ПИБ: ______________________

__________________________
( место, улица, број)

_____________________________
( улица и број )
Контакт телефон: ____________________________

3. Физичко лице
_______________________________
(име и презиме )

_______________________________________
( место, улица, број, улаз, спрат, број стана )

ЈМБГ:__________________________ Контакт телефон: ___________________________
Број текућег рачуна: _____________________ Банка/Пошта____________________________

Са стањем на дан________________2017 године код Општине Прибој, Општинске управе
Прибој, Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет, Службе за пореску управу ,
имам доспели а неплаћени порески дуг по основу, и то:
Р.
Врста јавних
Бр. прихода
1
1
2.
3
4.
5.
6.

2
Порез на непокретност
правних лица
Порез на непокретност
физичких лица
Накнада
за
заштиту
животне средине
Истицање
фирме
на
пословном простору
Накнада за грђевинско
земљиште
Јавне површине

Рачун за
Уплату
Јавних
прихода

Укупно
динара

3
840-713122843-64

4

840-713121843- 57
840 –714562843- 56
840-716111843-35
840- 741534843- 98
840-741531843-77
УКУПНО ДИНАРА

Пошто мој укупан дуг по основу свих јавних прихода за чију је наплату надлежна локална
пореска администрација не прелази износ од __________________динара, а нисам у стању
да напред наведени дуг платим одједном у целости то, подносећи овај захтев , молим да ми
одобри његово плаћање у __________рата, без давања средстава обезбеђења наплате из члана
74. став2. Закона о пореском поступкуи пореској администрацији( „ Сл. гласник РС“ бр.
80/02..108/16 - у даљем тексту ЗПППА) пошто испуњавам услове у погледум износа
укупног пореског дугаиз члана 74. став 6. ЗПППА.

У Прибоју
Дана ________ 2017. године

М.П.

___________________________
/ потпис пореског обвезника/

