
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац ППИ-3
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  - ПОРЕСКА УПРАВА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ²
Организациона јединица ___________________________ ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА

Идентификациони број пријаве

1. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

1.1. Пословно име, односно име и презиме

1.2. Порески идентификациони број (ПИБ/ЈМБГ/ЕБС)³

1.3. Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.4. Подаци о седишту/пребивалишту/боравишту:

      1.4.1. Град, односно општина

      1.4.2. Место

      1.4.3. Назив улице

      1.4.4. Кућни број (број и слово)

      1.4.5. Спрат, број стана и слово

      1.4.6. Број телефона

      1.4.7. Е-mail

2. ПОДАЦИ О НАСЛЕЂЕНОЈ, ОДНОСНО НА ПОКЛОН ПРИМЉЕНОЈ ИМОВИНИ
2.1. Правни основ стицања имовине
       2.1.1. Наслеђе Решење број:

       2.1.2. Поклон Уговор, изјава, правоснажно решење и сл. Број:
(датум закључења/правноснажности/пријема)

2.2. Подаци о предмету наслеђа, односно поклона

2.2.1. Право на непокретности

2.2.2. Покретна ствар или право, осим непокретности

3. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА да: не:

3.1. Постоје дугови, трошкови и други терети које је обвезник дужан да исплати или на други начин измири из наслеђене имовине

3.2. Обвезник сматра да има право на пореско ослобођење, односно на умањење пореза 4

3.3. Ако је на наслеђеној, односно на поклон примљеној непокретности конституисано право плодоуживања, уписује се ранији од следећих дана:
дан престанка тог права или дан отуђења непокретности

(датум доношења) (датум правоснажности)

да: не:Са правом плодоуживања другог лица

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН¹

да: не:Сагласан

www.cekos.rs



4. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА:

5. НАПОМЕНА

Пријаву је припремио5:
порески обвезник
порески пуномоћник
порески саветник
законски заступник обвезника
заступник обвезника по службеној дужности
солидарни јемац

1 - Пореска пријава се подноси Пореској управи - организационој јединици надлежној за територију на којој обвезник - физичко лице има пребивалиште, одн. боравиште, одн на којој обвезник - правно лице
    има седиште; изузетно, пореска пријава за утврђивање пореза на поклон који за предмет има само непокретност подноси се Пореској управи - организационој јединици надлежној за територију на којој се 
    налази непокретност коју обвезник прима на поклон
2  - Подносилац пријаве означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву
3 - ЕБС - Евиденциони број странца, уноси нерезидентно физичко лице које има боравиште у Републици Србији
4 - Право на пореско ослобођење из члана 21. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - УС, 47/13, 
    68/14 - др. закон, 95/18, 99/18 - УС и 86/19 - у даљем тексту: Закон), односно на умањење пореза по основу пореског кредита из члана 22. Закона (резидент Републике Србије на наслеђе одн. поклон
    покретних ствари и права (осим права на непокретности) остварено у иностранству, на које наслеђе одн. поклон је порез плаћен у држави на чијој територији се налази)
5 - Подносилац пријаве у одговарајућој кућици обележава основ по коме подноси пријаву 

(ПИБ подносиоца пријаве) (ЈМБГ/ЕБС подносиоца пријаве)

(пословно име, односно име и презиме подносиоца пријаве)

(место) (датум) (потпис подносиоца пријаве)

(адреса подносиоца пријаве)
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