VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA DOBO 5 LET
1. PODATKI O VLAGATELJU:
(telefonska številka)

(ime in priimek vlagatelja)

(naslov)

(EMŠO)

(davčna številka)

2. OPROSTITEV PLAČILA UVELJAVLJAM ZA STANOVANJSKI OBJEKT:
na naslovu (ulica in hišna številka):
katastrska občina:

, parcelna št.:

V primeru etažne lastnine: številka stavbe

,
.
številka dela stavbe

Podatki o površini v m2:
pritličje: _________nadstropje: _________mansarda: _________
klet: _________garaža: _________skupni prostori:
3. Oprostitev uveljavljam kot fizična oseba, ki je (ustrezno obkroži):
- kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe; - kupil novo stanovanjsko hišo;
- dozidal stanovanjsko hišo;
- zgradil stanovanjsko hišo;
- nadzidal stanovanjsko hišo.
Izjavljam, da sem se v stanovanje – stanovanjsko hišo vselil dne__________.
4. Vlogi prilagam naslednja dokazila (ustrezno obkroži):
 kopijo gradbenega dovoljena oz. etažnih načrtov iz katerih je razvidna neto
tlorisna površina - velja za novogradnje, dozidave, nadzidave;
 kopija kupoprodajne pogodbe (nakup nove hiše/stanovanja).
Petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, lahko
uveljavlja zavezanec z vlogo in dokazili vse leto. Pravica do oprostitve se zavezancu
prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge, obračunavati pa se prične
z 1. 1. naslednjega leta po oddani vlogi, vendar ne sme preseči petletne dobe
oprostitve, določene v 59. členu Zakona o stavbnih zemljiščih.
V


, dne

Podpis vlagatelja:

OBVEZNE PRILOGE:
potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR - taksa za izdajo Odločbe o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za dobo 5 let skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10
– uradno prečiščeno besedilo, 14/15 ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)
 če niste taksni zavezanec oz. ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila
 upravno takso lahko plačate na sedežu občine s plačilno kartico ali po položnici na račun št. 01369-5690309104,
sklic: SI11 76686-7111002, koda namena: TAXS

