ОПШТИНА ШТИП
До: Одделение за
администрирање на приходи

БАРАЊЕ
за издавање уверение за платени даночни обврски и такси

Од _______________________________________________, со ЕМБГ/ЕДБ ______________________________
(име и презиме на физичкото лице или назив на правното лице)
Бр.на лична карта:________ , издадена од МВР____________, улица “_________________________”, број ____,
во __________, контакт телефон ______________________.
(адреса на физичкото лице или седиште на правно лице)
Барам насловот да ми издаде уверение од кое ќе се види дека сум/не сум даночен обврзник по основ на
_____________________________________________________________________________________________.
Уверението ми е потребно за ___________________________________________________________________.
Со барањето ги поднесувам следните документи:
 Доказ за платени административни такси во висина од 100 денари.
Цел на дознака - административна такса----, примач-Трезорска сметка- Општина Штип, банка -Народна банка
на РМ, сметка -100000000063095, уплатна сметка - 840 17403182,приходна шифра - 722315 00.
Документи кои ги обезбедува општината:
 Доказ за платен данок;
Барател,
____,____.______година

___________________
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