Прилог 3.
З А Х Т Ј Е В
ЗА ПОЛАГАЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ ТРАСИРАНЕ МЈЕНИЦЕ
КАО ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА

Управи за индиректно опорезивање - Регионалном центру ............................................ - Одсјеку за
пословне услуге, подносимо захтјев за полагање бланко сопствених трасираних мјеница као
инструмента обезбјеђења плаћања индиректних пореза који настају или би могли настати у
царинском поступку унутрашње обраде по основу lohn посла и камата (компензаторна и затезна),
сходно члану 8. Упутства о коришћењу бланко сопствене трасиране мјенице у царинском поступку
унутрашње обраде по основу lohn посла (''Службени гласник БиХ'', број ....../14), на основу сљедећих
података:
I. Подаци о подносиоцу захтјева
1. Назив

2. Адреса
3. Идентификациони број

4. Подаци о главном рачуну*
(број рачуна и назив банке код које се води)

5. Контакт лице/радно мјесто

Телефон:

Факс:

6. Интерни број и датум захтјева

e-mail:

II. Остали подаци
7. Подаци о рјешењу којим је одобрено коришћење бланко сопствене трасиране мјенице у
унутрашњој обради по основу lohn посла (број/датум и подаци о издаваоцу):
8. Основ полагања бланко сопствене трасиране мјенице по овом захтјеву је:
Одобрење за царински поступак унутрашње обраде по основу lohn посла, издато од Управе за
индиректно опорезивање - Регионални центар ………………………….…………….….. - Одсјек
за царинске послове, број …………..………….……….. од ………………..…. године
9. По основу наведеном у пољу 8. овог захтјева, полажем …….... (словима: ………….……) бланко
сопствене трасиране мјенице, означене појединачно сљедећим серијским бројем:
……………………………………………………….
………………………………………………….……

………………………………………………….……
……………………………………………………….
10. Подношењем овог захтјева обавезујемо се:
- обавијестити орган из члана 8. став (2) Упутства о коришћењу бланко сопствене трасиране
мјенице у царинском поступку унутрашње обраде по основу lohn послу о подацима о
главном рачуну, одмах по стицању главног рачуна (ако исти није постојао у моменту
подношења овог захтјева),
- благовремено измиривати своје обавезе према Управи за индиректно опорезивање.
11. Уз захтјев прилажемо:
1. Копију одобрења из поља 8. овог захтјева
2. ........ (словима: ...........................) бланко сопствене трасиране мјенице, серијских бројева
наведених у пољу 9. овог захтјева
3. Мјеничну изјаву, број: ............................... од ............................ године
4. Доказ о депоновању у судски регистар потписа законског заступника подносиоца захтјева
(издаваоца мјенице) који је потписао мјенице и мјеничну изјаву
12. Овјера од стране подносиоца захтјева:

13. Овјера од стране примаоца мјенице:

Име и презиме/потпис:

Управа за индиректно опорезивање - Регионални
центар ................................................ - Одсјек за
пословне услуге

Мјесто:

Број/датум:
М.П.
.......................................................................
Сл.шифра/потпис:

М.П.

* Податке о свом главном рачуну подносилац захтјева дужан је уписати у овај захтјев, ако тај рачун постоји у вријеме
подношења захтјева. У противном, податке о главном рачуну подносилац захтјева обавезан је накнадно писмено
доставити организационој јединици УИО код које полаже мјенице (из поља 13. захтјева).

