OBVEZNIK: ______________________________
ADRESA: ________________________________
Datum podnošenja zahtjeva ___________________
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Upravni odjel za proračun i financije
Medulin, Centar 223

PREDMET: Zahtjev za otpis potraživanja prema odredbama članka 137. stavak 3
Općeg poreznog zakona
Na temelju članka 137. stavak 3. Općeg poreznog zakona molim za otpis ili djelomični otpis
potraživanja po osnovi javnih davanja.
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem slijedeće podatke:
Podaci o podnositelju zahtjeva:
1
2
3
4

Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
OIB

Podaci o dugu čiji se otpis ili djelomični otpis traži:
1

Osnova za koju se traži otpis
– vrsta duga

2

Razlog zbog kojeg se traži
otpis

Podaci o članovima kućanstva podnositelja zahtjeva
U zajedničkom domaćinstvu zajedno s podnositeljem zahtjeva ukupno živi ____________
osoba koji su s podnositeljem zahtjeva u rodbinskoj vezi kako slijedi:
Ime i prezime

Datum rođenja i OIB

Odnos prema podnositelju
zahtjeva

Podaci o prosječnom mjesečnom dohotku i primicima podnositelja zahtjeva i
punoljetnih članova kućanstva
Ime i prezime

Prosječan mjesečni
dohodak i primici

Naziv poslodavca

Podaci o nekretninama
Vrsta nekretnine

Vlasnik

K.č. k.o.

Površina

Tržišna
vrijednost

Podaci o pokretninama – vozila i plovila
Vrsta pokretnine
(marka, tip, godina
proizvodnje)

Vlasnik

Reg.oznaka

Tržišna vrijednost

Podaci o ostaloj imovini
Vrsta imovine (mirovina, gotovina,
štednja, vrijednosni papiri i dr.)

Vlasnik / Korisnik

Vrijednost

Mjesto i datum :

Podnositelj zahtjeva

Prilozi:
-

________________________

MIŠLJENJE UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu iz
sustava socijalne skrbi
Ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih
članova njegova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva
iznos od jedne proračunske osnovice
Imovina u novčanom obliku podnositelja zahtjeva i članova njegova
kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice po članu
kućanstva
Podnositelj zahtjeva i članovi njegova kućanstva imaju u vlasništvu samo
stan ili kuću koju koriste za stanovanje
Podnositelj zahtjeva i članovi njegova kućanstva imaju u vlasništvu
automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske
osnovice
Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za otpis ili djelomičan otpis
potraživanja
Posebne napomene:

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Mišljenje Upravnog odjela za poračun i financije o opravdanosti zahtjeva
za otpis ili djelomičan otpis potraživanja s obrazloženjem:

Datum:

PROČELNICA:
________________________

