NAPOVED podatkov za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ) in VLOGA za 5 letno oprostitev
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(stanovanjskih površin, površin poslovnih prostorov, spremljajočih poslovnih površin,
ki se uporabljajo za poslovno dejavnost in nezazidanih stavbnih zemljišč)
1. PODATKI O UPORABNIKU

EMŠO/ Matična številka firme
Davčna številka

Priimek in ime/Naziv firme:
Dejavnost firme:
Stalno prebivališče/Sedež firme:

Naselje

Ulica

Poštna številka, kraj:

Poštna št.

Kraj

2. PODATKI O LASTNIKU

EMŠO/ Matična številka firme
Davčna številka

Priimek in ime/Naziv firme:
Dejavnost firme:
Stalno prebivališče/Sedež firme:

Naselje

Ulica

Poštna številka, kraj:

Poštna št.

Kraj

3. LOKACIJA OBJEKTA (zazidano);

OZIROMA PARCELE (nezazidano stavbno zemljišče)

Naslev objekta:

Naselje:

Ulica:

Lokacija parcele:

Katastrska občina:

Parcelna št.:
Površina stanovanjskih
oziroma poslovnih prostorov

4. NAMEMBNOST

Spremljajoča poslovna
površina (samo za poslovne
površine)

A – STANOVANJSKI NAMEN
A – POČITNIŠKI NAMEN
A – GARAŽA
B – DRUŽBENE DEJAVNOSTI
C – JAVNE SLUŽBE IN STORITVE
D – GOSPODARSKE IN PRIDOBITNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
E – STORITVENE, TRGOVSKE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI
F – POSLOVNE DEJAVNOSTI
X – NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

5. KOMUNALNA OPREMLJENOST
elektrika

vodovod

Z znakom X označite odgovarjajočo individulano komunalno opremljenost
Javna kanalizacija

plinovod

telefon

6. UVELJAVLJANJE 5 LETNE OPROSTITVE - plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
za prvih 5 let po vselitvi.
DA
NE
PRILOGE:
- potrdilo o prijavi stalnega prebivališča,
- pogodba o nakupu stanovanja/hiše (če ste kupili že zgrajen, a še ne vseljen objekt),
- kopija gradbenega dovoljenja ( če ste bili investitor),
- drugo.

V primeru, da zavezanec razpolaga z drugimi neprimičninami na območju občine, naj podatke vpiše v spodnjo tabelo
Namembnost po
šifrantu

Naslov objekta oziroma lokacija parcele
Naselje, ulica; Katastrska občina

Površina prostorov,
površina parcele

Spremljajoča
poslovna površina

Hišna št.; Parcelna št.

S podpisom potrjujem, da so podatki v napovedi resnični in da sem seznanjen s posledicami, ki jih za neresnično
in nepopolno napoved določajo veljavni predpisi.
Upravna taksa – Na podlagi tarifne številke št. 1 (v vrednosti 4,50 €) in po tarifi št. 3 (v vrednosti 18,10 €)
Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10- ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16-ZUT-I)
se za 6. točko - UVELJAVLJANJE 5 LETNE OPROSTITVE - plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi plača upravna taksa v skupnem znesku 22,60 €.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135; referenca: SI11
75116-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s
16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za
obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev. Če niste taksni zavezanec
oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Kraj in datum: __________________

Žig

Podpis lastnika: _________________________

