Образац ЗОПДП
__________________________
Порески обвезник

_________________________
ЈМБГ обвезника

________________________
ПИБ

_________________________
Матични број

ОПШТИНСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ВРЊАЧКА БАЊА

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ
I Подаци о пореском обвезнику
Правно лице/Предузетник/Физичко лице

_________________________________________________________________
Назив и седиште правног лица /радње/ Име
и презиме, пребивалиште и контакт телефон

__________________________________________________________________
Име и презиме одговорног лица и контакт телефон/ Име
и презиме власника радње (пословођа) и контакт телефон

__________________________________________________________________
Порески пуномоћник и контакт телефон
II Образложење захтева
У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о изменама и допунама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 15/16), подносим захтев за
одлагање плаћања дугованог пореза на рате најдуже до 60 месеци, за дуговани порез који у себи
не садржи камату за тај дуг, највише до износа од 2.000.000 динара, који у себи не садржи
камату.

III Средства обезбеђења наплате која предлаже порески обвезник
Уколико дуговани порез прелази износ прописан чланом 4. Закона о изменама и допунама
Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 15/16),
порески обвезник предлаже следећа средства обезбеђења:
1) хипотеку на непокретности у износу од ______________ динара,
2) залогу на покретним стварима у износу од _____________ динара,
3) неопозиву банкарску гаранцију на износ од _________________ динара,
4) јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета,
5) трасирану меницу акцептирану 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 у износу од ___________ динара.
У _________________,
дана ________________

_________________________________
потпис пореског обвезника

Захтев са доказима примио дана __________________ године
_________________________________
потпис службеног лица и печат

НАЗИВ УСЛУГЕ
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ (ЗОПДП)

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ОПИС УСЛУГЕ
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате уз отпис камате на
дуговани порез сразмерно измиреним обавезама
ГДЕ И КАКО
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ (ЗОПДП) ПОДНОСИ СЕ СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТ,
ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
путем поште или непосредно у канцеларијама Одсека за локалну пореску администрацију, канцеларија бр.
31, 32 и 33 (информације на број телефона 036/601-238) које решавајући на основу података садржаним у
захтеву и достављене документације, као и других података од заначаја за поступање по захтеву.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ
1. Физичко лице: - доказ о висини прихода за претходну годину

2.
3.
4.

- потврду о висини зараде,
- решење о утврђивању пореза на приходе од пољопривреде и шумарства;
- решење о утврђивању пореза на приходе о непокретности;
- последњи чек о исплати пензије за пензионере Републичког фонда ПИО
- потврду Завода за тржиште рада о висини накнаде;
Предузетник - паушалац – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања
делатности за претходну годину;
Предузетник који води пословне књиге и мало (микро) правно лице – биланс успеха за претходну
годину са стањем на дан 31.12., као и одлуку о разврставању у складу са Законом о рачуноводству
средње и велико правно лице – биланс стања на дан 31.12.2015. године и одлука о разврставању у
складу са Законом о рачуноводству

ПРАВНА ПОДЛОГА
- ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ
- ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА У ПОСТУПКУ ОДЛАГАЊА
ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ
- УРЕДБА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА

ОРИГИНАЛНИ ОБРАЗАЦ
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ (ЗОПДП)

