Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Ufficio economia, agricoltura e sviluppo

NAPOVED

PODATKOV ZA OBRAČUN LETNEGA PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE ZA LASTNIKE
POČITNIŠKIH HIŠ/STANOVANJ (1)

1. Podatki o zavezancu – lastniku počitniške hiše/ počitniškega stanovanja:
Podatki o vlagatelju (obvezno izpolniti):
ime in priimek oz. naziv
pravne osebe:
naslov prebivališča oz.
poslovni naslov:
EMŠO občana oz. matična
št. Organizacije:
Davčna št. oz.
identifikacijska št. za DDV:
telefon:

e-mail naslov:

Podatki o pooblaščencu (izpolniti po potrebi in obvezno priložiti pooblastilo):
ime in priimek oz. naziv
pravne osebe:
naslov oz. sedež
pooblaščenca:

matična št. organizacije:
Davčna št. oz.
identifikacijska št. za DDV:
telefon pooblaščenca:
e-mail naslov
pooblaščenca:
vrsta pooblastila:

□ za vlaganje □ za vlaganje in prevzem pošte □ za celoten postopek

2. Podatki o počitniški hiši/počitniškem stanovanju:
POPRAVITI/DOPOLNITI
NASLOV
POVRŠINA (m²)

LASTNIŠKI DELEŽ (%)
LASTNIK Z DNE

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 100
2021-06-1

Vrsta vloge (ustrezno obkrožite):
nova prijava
sporočilo spremembe podatkov
vloga za oprostitev plačila pavšalne turistične takse (obkrožite razlog):
v nepremičnini stalno prebivam (podatke si bo MOK pridobila iz uradnih evidenc)
nepremičnino oddajam v najem za bivanje (obvezna priloga: GURS: št. ID posla
nepremičnina je neprimerna za bivanje (obvezna priloga: fotografija kot dokazilo)

)

Če je naslov za prejemanje pošte različen od naslova stalnega prebivališča oz. sedeža gospodarske družbe,
navedite naslov tu:
Naslovnik: _______________________________________________________________________________________________________
(ime in priimek občana ali naziv pravne osebe)

Naslov za prejemanje pošte:____________________________________________________________________________________
(ulica, hišna št., kraj, poštna št.)
Datum:

Podpis:

Upravna taksa je plačila prosta.

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namen izvedbe postopka. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in politiki
varstva so dostopne na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si/varovanje-osebnih-podatkov/) in v tiskani obliki na
vložišču Mestne občine Koper.

(1) Lastniki počitniških hiš oz. počitniških stanovanj so v skladu z 4. členom Odloka o turistični taksi na območju
Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 41/2018) zavezanci za plačilo letne pavšalne turistične takse.

