
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац ППИ-3
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА

Организациона јединица ___________________________

1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА2

1. Пословно име (фирма), односно име и презиме

2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)

3. Матични број (правног лица, односно предузетника)

4. Подаци о седишту/пребивалишту:
4.1. Општина

4.2. Место

4.3. Улица

4.4. Број и слово

4.5. Спрат, број стана и слово

5. Број телефона или факса

6. Е-mail

1 Пореску пријаву обвезник подноси:
–  за наслеђену или на поклон примљену непокретност – Пореској управи – организационој јединици у општини на чијој територији се налази непокретност;
– за наслеђене, односно на поклон примљене покретне ствари, односно права (готов новац, штедне улоге, депозите у банкама, новчана потраживања, права интелектуалне својине, право својине
на употребљаваном моторном возилу – осим на мопеду, мотокултиватору, трактору и радној машини,  употребљаваном пловилу, односно употребљаваном ваздухоплову на сопствени погон 
осим државног, покривање расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем  и друге покретне ствари, осим уделa у правном лицу, односно хартијa од вредности) -  Пореској

управи – организационој јединици у општини на чијој територији обвезник физичко лице има пребивалиште, односно боравиште, односно Пореској управи – организационој јединици
у општини на чијој је територији обвезник – правно лице,  oдносно предузетник основан, односно има седиште. Ако обвезник који наслеђује или на поклон прима покретне ствари, односно
права нема пребивалиште, односно боравиште, односно није основан, односно нема седиште у Републици Србији, пријава се подноси Пореској управи – организационој јединици у општини

на чијој се територији налази предмет наслеђа, односно поклона, односно Пореској управи – организационој јединици у општини у којој је оставилац, односно поклонодавац имао, односно
има пребивалиште, односно седиште; 
– за истовремено наслеђене, односно на поклон примљене непокретности и покретне ствари, односно права – за непокретност Пореској управи – организационој јединици на чијој територији
 се налази непокретност, а за покретне ствари, односно права Пореској управи – организационој јединици у општини надлежној за пријем пореских пријава на наслеђе и поклон покретних
ствари, односно права.
2 Правно лице уписује ПИБ и пословно име (фирму), предузетник уписује ПИБ, пословно име (фирму), име и презиме, а физичко лице уписује ЈМБГ, име и презиме

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 1



2. ПОДАЦИ О РАЧУНУ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА

Место Назив банке Број рачуна

3. ПОДАЦИ О НАСЛЕЂЕНОЈ, ОДНОСНО НА ПОКЛОН ПРИМЉЕНОЈ ИМОВИНИ

3.1. Правни основ стицања имовине
3.1.1. Наслеђе Решење број:

(датум доношења) (датум правоснажности)

3.1.2. Поклон Уговор, решење и сл. број:
(датум закључења уговора о поклону
или датум пријема поклона)

3.2. Подаци о предмету наслеђене, односно на поклон примљене имовине

3.2.1. Право својине на непокретностима, односно њиховим деловима
   Земљиште ха а м2

(место) (кат. општина) (површина) (култура)
ха а м2

(место) (кат. општина) (површина) (култура)

ха а м2

(место) (кат. општина) (површина) (култура)
ха а м2

(место) (кат. општина) (површина) (култура)

   Стамбена зграда
(место) (улица и број) (површина м2)

(место) (улица и број) (површина м2)

   Пословна зграда
(место) (улица и број) (површина м2)

(место) (улица и број) (површина м2)

   Стан

(место) (улица и број) (површина м2)

(место) (улица и број) (површина м2)

   Пословна просторија

(место) (улица и број и број локала) (површина м2)



   Гаража
(место) (улица и број) (површина м2)

(место) (улица и број) (површина м2)

   Зграда и просторија за одмор и рекреацију
(место) (улица и број) (површина м2)

(место) (улица и број) (површина м2)

   Други грађевински објекат
(врста) (место) (улица и број) (површина м2)

(врста) (место) (улица и број) (површина м2)

3.2.2. Право коришћења, односно право закупа грађевинског
 земљишта у јавној својини, односно право закупа  
пољопривредног земљишта у државној својини (место) (кат. општина) (површина м2)

3.2.3. Остали предмети опорезивања:
   Готов новац

(валута) (износ)

(валута) (износ)

   Штедни улози
(валута) (износ)

(валута) (износ)

   Депозити у банкама
(валута) (износ)

(валута) (износ)

   Новчана потраживања

(валута) (износ)

(валута) (износ)

   Права интелектуалне својине
(врста)

(врста)

   Право својине на употребљаваном моторном возилу3

(врста) (година производње) (датум прве регистрације)

(врста) (година производње) (датум прве регистрације)
   Право својине на употребљаваном пловилу

(врста) (година производње) (датум првог уписа у регистр)

(врста) (година производње) (датум првог уписа у регистр)

3 Пореска пријава се не подноси на наслеђе и поклон употребљаваног: мопеда, мотокултиватора, трактора, односно радне машине



   Право својине на употребљаваном ваздухоплову
на сопствени погон (врста) (година производње) (датум издавања првог уверења

или потврде о пловидбености)

(врста) (година производње) (датум издавања првог уверења

или потврде о пловидбености)

 - Покривање расхода обвезника новчаном надокнадом
или непосредним плаћањем (валута) (износ)

(врста)

4.1. Износ дугова, трошкова и других терета које је обвезник био дужан да исплати или на други начин измири из наслеђене имовине

(врста) (износ у дин.)

(врста) (износ у дин.)

4.2. Подаци о претходним наслеђима новца, права, односно ствари које су предмeт опорезивања (осим непокретности), од истог оставиоца,
у истој календарској години у којој је остварено наслеђе за које се подноси ова пореска пријава
   Решење о наслеђивању

(број решења) (датум доношења) (датум правоснажности)

   Решење о утврђеном порезу (на претходно наслеђе)

(број решења) (датум доношења)

4.3. ПодациПодаци о претходним поклонима новца, права, односно ствари које су предмeт опорезивања (осим непокретности), од истог поклонодавца,

у истој календарској години у којој је примљен поклон за који се подноси ова пореска пријава

   Уговор о поклону, односно други основ пријема поклона

(број уговора) (датум)

   Решење о утврђеном порезу (на претходни поклон)
(број решења) (датум)

4.4. Подаци о плаћеном порезу у иностранству, 
на наслеђе и поклон за који се подноси ова пореска пријава

      (датум плаћања пореза)                                (износ плаћеног пореза)                       (валута)

 - Друге покретне ствари

4. ПОДАЦИ ЗА УМАЊЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ, ОДНОСНО ЗА ПОРЕСКИ КРЕДИТ

                    (држава)                                 (број акта o утврђивању пореза)                                     (датум)                                        

предмет наслеђа односно поклона, на који је порез утврђен и плаћен у иностранству

  



5. ПОДАЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ
4

(основ) (доказ)

(основ) (доказ)

6. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА

7. НАПОМЕНА:

Попуњава подносилац пријаве
Пријаву, односно њен део припремио порески пуномоћник, односно порески саветник пуномоћник:
___________________________________

(потпис пореског пуномоћника, односно (ПИБ пореског пуномоћника, односно (ЈМБГ пореског пуномоћника, односно

пореског саветника пуномоћника)

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни

_______________________ ________________ ___________________________________________
(место) (датум) (потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)

М. П.

У ____________________________________ М.П.
Дана: _________________________________ (потпис обвезника)

Попуњава Пореска упрaва
Потврда о пријему пореске пријаве:

4 Уписује се основ права на пореско ослобођење из члана 21. Закона и члана 35. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 101/10)

5 Уписује се ПИБ и ЈМБГ пореског пуномоћника, односно пореског саветника пуномоћника, када је то лице попунило пријаву

пореског саветника пуномоћника)5
пореског саветника пуномоћника)5


