ODLOG/OBROK - ZAV

Odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
(Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.)

Vloga za odlog ali obročno plačilo ne odloži oziroma zadrži davčne izvršbe!
Podatki o davčnem zavezancu
Naziv/ime in priimek:
Naslov:
Davčna številka
Telefonska številka:

Elektronski naslov:

Podatki o pooblaščencu (izpolni le v primeru, ko davčni zavezanec vlaga vlogo po pooblaščencu)
Naziv/ime in priimek:
Naslov:
Davčna številka
Telefonska številka:

Elektronski naslov:

Podatki o zahtevku
Davčni organ prosim, naj mi davčno obveznost, za katero predlagam ustrezno zavarovanje:
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti)
odloži za dobo

mesecev (največ 24);

dovoli obročno plačevanje v

mesečnih obrokih (največ 24).

Če davčni organ ne bi ugodil zgoraj navedenemu zahtevku, pa podrejeno predlagam
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti):
odlog za dobo

mesecev (največ 24);

obročno plačevanje v

mesečnih obrokih (največ 24);

nič od zgoraj navedenega.

Podatki o davčni obveznosti
Davčni organ prosim, naj mi odobri zahtevek za spodaj navedene davčne obveznosti
(obvezno navedite podatke v ustrezna polja)
Odločba, obračun ali drug akt, iz
Vrsta davka
Znesek davka
katerega izvira davčna obveznost
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Podatki o vrsti zavarovanja davčne obveznosti
Za zavarovanje davčne obveznosti, za katero prosim odlog oziroma obročno plačilo:



predlagam naslednji instrument zavarovanja (z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih
možnosti):
bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni
organ;
garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna davčni
organ;
avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
gotovinski polog;
drug instrument zavarovanja:



dovoljujem vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register na
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti):

nepremičnino (spodaj navedite vrsto nepremičnine, parcelno številko, katastrsko občino in
vrednost posamezne vrste nepremičnine):
Parcelna številka/št.
Katastrska
Vrsta nepremičnine
Vrednost (v EUR)
stavbe
občina

Vrsta vozila

vozilo (navedite vrsto vozila, identifikacijsko številko vozila, leto izdelave, ime proizvajalca,
model in tip vozila ter vrednost posameznega vozila):
Identifikacijska
Leto
Model in tip
Vrednost (v
številka (številka
Ime proizvajalca
izdelave
vozila
EUR)
šasije)
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zaloge (navedite vrsto ter identifikacijsko št. zaloge in za vsako vrsto zaloge količino, parcelno
številko oz. št. stavbe nepremičnine in katastrsko občino, v kateri so zaloge, ter vrednost):
Vrsta zaloge

Vrsta
opreme

Identifikacijska št.

Količina

Parcelna
številka/št. stavbe

Katastrska
občina

Vrednost (v
EUR)

opremo (navedite vrsto opreme, leto izdelave, ime proizvajalca, namen uporabe, število
kosov, parcelno številko nepremičnine in katastrsko občino, v kateri je oprema, ter vrednost)
Namen
Parcelna
Leto
Ime
Število
Katastrska
Vrednost
njene
številka/št.
izdelave
proizvajalca
kosov
občina
(v EUR)
uporabe
stavbe

vrednostne papirje (navedite oznako, izdajatelja, število vrednostnih papirjev in skupno
vrednost):
Oznaka

Izdajatelj

druge premoženjske pravice: _________

Število

Vrednost (v EUR)

_________(navedite).
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Dodatna pojasnila

Priloge
Spodaj navedene priloge so sestavni del vloge (označite z x):
ustrezen instrument zavarovanja (bančna garancija, garantno pismo, cirkulirani certificirani ček,
avalirana menica, gotovinski polog, drug instrument zavarovanja);;
izpisek iz zemljiške knjige o lastništvu nepremičnin;
potrdilo KDD – Centralne klirinško depotne družbe o imetništvu vrednostnih papirjev;
dokazilo o lastništvu vozil;
soglasje dolžnika o obstoju in višini terjatve;
pooblastilo;
drugo

;

Pridobivanje podatkov
Podatke o lastništvu nepremičnin, imetništvu (lastništvu) vrednostnih papirjev in lastništvu vozil davčni organ
pridobi iz evidenc drugih organov.

Kraj in datum

Podpis
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