Образац ППО-ПДВ
Број и датум потврде: _________________________2_
Подаци о издаваоцу потврде:
Назив:
Градска општина *****

_1__5__0__8_2__0___1__8

Comment [A1]: Редни број потврде који сами
одређујете по редоследу
Датум издавања обрасца, датум који је исти или
каснији од датума на предрачуну

Адреса: Улица Дунавска бб, 21000 Нови Сад

Comment [A2]: Назив корисника пројекта /
Пројектног партнера

ПИБ:          
Подаци о међународном уговору:

Comment [A3]: Адреса корисника пројекта /
Пројектног партнера

Назив уговора: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за
спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II)

Comment [A4]: ПИБ корисника пројекта /
Пројектног партнера

Датум потписивања: Потписан 23/12/2014, ратификован 29/12/2014

Comment [A5]: Овај датум и назив оквирног
споразума увек остављате на обрасцу

Подаци о појединачном пројекту:
Назив и број пројекта: : “Naziv projekta”, HUSRB<broj projekta> , LB*
Вредност пројекта:

150.525,05 EUR

ПОТВРДА О ПОРЕСКОМ ОСЛОБОЂЕЊУ*
за обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга, односно увоз добара,
уз пореско ослобођење
Назив обвезника ПДВ:
Адреса:

Creative Agency D.O.O.

Улица Риге од Фере 15, 11000 Београд

ПИБ:

Comment [A7]: Овде уписујете само вредност
коју ИПА финансира што је 85% вашег дела
буџета. Молим Вас да обратите пажњу да се ово
односи само на ваш сопствени буџет, а не на
укупни буџет целог пројекта. Такође обратите
пажњу да се проценат од 85% мења за пројекте
који имају “own co-financing”. Упишите тачну
суму коју ИПА финансира у складу са
процентом.
Comment [A8]: Назив добављача

         

Comment [A9]: Адреса добављача
Comment [A10]: ПИБ добављача

ВРЕДНОСТ:
промета добара и услуга по предрачуну

Comment [A6]: Оригинални назив вашег
пројекта на енглеском језику
Упишите број вашег пројекта
Упишите LB ако сте водећи партнер или PB2 ако
сте партнер бр. 2 или PB3 уколико сте трећи
партнер на пројекту.

Comment [A11]: Молим Вас да овде у
продужетку ништа не уписујете.

2.548.500,00 РСД

или

Comment [A12]: Овде упишите вредност без
пореза

добара која се увозе

Потврду издаје

Потврду оверава Пореска управа:

_____________________________
Потпис и печат овлашћеног лица

Број овере: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Датум овере: |__|__||__|__||__|__|__|__|
_____________________________
Потпис и печат овлашћеног лица
* Обвезник ПДВ је дужан да копију ове потврде достави Централи Пореске управе приликом подношења пореске пријаве
ПППДВ

Comment [A13]: Ваш потпис и печат

