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I

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

1.

Порески идентификациони број (ПИБ)

2.

Фирма (пун назив и ознака)

3.

Седиште и адреса

4.

Матични број

5.

Датум почетка обављања делатности (упис у регистар)

6.

Број запослених на дан 1. септембрa 2006. године

7.

Број лица за која већ користи ову пореску олакшицу
Број запослених на дан заснивања радног односа са
новозапосленим лицем
ПОДАЦИ О ПРИПРАВНИКУ ЗА КОГА ПОСЛОДАВАЦ
СТИЧЕ ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ, ОДНОСНО О ДРУГОМ
ЛИЦУ КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ЗАПОСЛИ У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ ПОСЛЕ ИСТЕКА ОЛАКШИЦЕ

8.

II
9.

Име и презиме

10.

Адреса становања (место, улица и број)

11.

ЈМБГ
Датум стицања статуса незапосленог лица код
Националне службе за запошљавање

12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.

HSFormular © 2002-2006 Handy soft

16.3.
17.
17.1.

Датум закључења уговора о раду
Датум пријаве на обавезно социјално осигурање
Датум заснивања радног односа (ступање на рад)
Пореска олакшица се користи:
од почетка за цео период (36 месеци од дана заснивања
радног односа)
као наставак коришћења олакшице уместо претходно запосленог
приправника (преостали период коришћења)
име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог приправника
уместо кога се наставља коришћење пореске олакшице
Остваривање права у наредном периоду после истека коришћења
олакшице (36 месеци од дана истека коришћења олакшице):
преостали период од наредног периода после истека
олакшице у складу са чаном 21в став 8. Закона

18.

име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица коме је
престао радни однос и уместо кога се запошљава друго лице
ПОДАЦИ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ
У ИЗНОСУ ДУГОВНОГ ПОРЕЗА
Датум настанка разлога за губитак пореске олакшице

19.

Разлог губитка пореске олакшице

20.

Дуговни порез:

17.2.
III

20.1.

укупан износ обрачунатог и обустављеног пореза

20.2.

ревалоризовани износ дугованог пореза (члан 21в став 7. Закона)

(место)

(датум)

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у обавештењу потпуно тачни:
М.П.
(потпис одговорног лица)

