
Редни број Прилога Прилог-2 уз Образац ППИ-1

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ОСЛОБОЂЕНЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА
Р.
бр.

 / m² m²
  (удео)  (укупна површина)  (корисна површина)

(место) (катастарска општина) (бр.катастарске/их парцеле/а)

(назив улице)      (број и слово)       (спрат)   (бр. посебног дела) (бр. листа непок.)¹ (законски основ за пореско

Дан од којег се утврђује порез зa 20____год. Основ        ослобођење)²

Дан до којег се утврђује порез зa 20____год. Основ

 / m² m²
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 (удео)  (укупна површина)  (корисна површина)
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      У _______________________ Потпис подносиоца пријаве:
      Дана: ______________ 20___

1 - уноси се број листа непокретности - за непокретности, односно број листа водова - за водове 
2 - уноси се одредба (члан, став и тачка) Закона о порезима на имовину која је основ за пореско ослобођење

                                                 Подаци о непокретности

(предмет опорезивања) (врста непокретности)    (зона)

(предмет опорезивања) (врста непокретности)    (зона)

(предмет опорезивања) (врста непокретности)    (зона)

(предмет опорезивања) (врста непокретности)    (зона)

(предмет опорезивања) (врста непокретности)    (зона)

(предмет опорезивања) (врста непокретности)    (зона)

(предмет опорезивања) (врста непокретности)    (зона)

www.cekos.rs


	Prilog 2 uz Obrazac PPI-1



