Образац ИКПС - ППАП
ИЗЈАВА КУПЦА СТАНА ДА КУПУЈЕ ПРВИ СТАН ЗА СЕБЕ, ОДНОСНО ЗА СЕБЕ И
ОДРЕЂЕНЕ ЧЛАНОВЕ ЊЕГОВОГ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА
1. Ја, ____________________________________________, ЈМБГ, |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
изјављујем да по уговору, Ов. бр. _____ од ________ 20___. године, закљученом са
____________________________________, ПИБ/ЈМБГ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,1
из____________________, купујем први стан за себе, односно за себе и за чланове мог породичног
домаћинства, са којима имам исто пребивалиште у ______________________, улица
___________________ број ___, и то2:
Р.
бр.
1.

Име и презиме

Јединствени број грађана (ЈМБГ)

Сродство

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2. Од 1. јула 2006. године до дана _____ 20___. године3 ни ја, ни чланови мог породичног
домаћинства из тачке 1. ове изјаве, нисмо имали у својини, односно сусвојини стан или породичну
стамбену зграду на територији Републике Србије.
3. За мене и за чланове мог породичног домаћинства из тачке 1. ове изјаве никада није остварено
право на рефундацију пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређује порез на
додату вредност, нити је било које лице остварило право на пореско ослобођење од плаћања
пореза на пренос апсолутних права, у складу са законом којим се уређује опорезивање имовине, по
основу куповине првог стана на територији Републике Србије за мене или за члана мог породичног
домаћинства.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви уписани подаци потпуни
и тачни.
У ________________________
Дана _____ 20___. године

ИЗЈАВУ ДАО
__________________________
(потпис купца првог стана)

––––––––––––––Уписује се име, односно назив, адреса и ПИБ/ЈМБГ продавца стана
У табелу се уносе подаци о члановима породичног домаћинства купца првог стана за које купац
купује први стан, при чему се породичним домаћинством купца првог стана сматра заједница
живота, привређивања и трошења прихода купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце,
купчевих усвојеника, деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих
родитеља, његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог супружника,
са истим пребивалиштем као купац првог стана.
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Уписује се датум овере уговора
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