Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. – Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske i 73/08) i članka 31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije” 10/09), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 12. sjednici
održanoj 18. listopada 2010. donijelo je
ODLUKU
o općinskim porezima Općine Hlebine
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o općinskim porezima Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuju se vrsta, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza na području
Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina).
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Ovom Odlukom propisuju se sljedeći općinski porezi:
1.
2.
3.
4.

Porez
Porez
Porez
Porez
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potrošnju,
kuće za odmor,
tvrtku ili naziv,
korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka
pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim
objektima koji obavljaju djelatnost na području Općine.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske
usluge na području Općine.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u
ugostiteljskom objektu.
Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina piva i
bezalkoholnih piće plaća se po stopi 3% od osnovice utvrđene člankom 4. stavkom 2. ove
Odluke, u rokovima i na način propisan člankom 16. Zakona o porezu na dodanu
vrijednost („Narodne novine“ broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00,
48/04, 82/04, 90/04, 76/07, 87/09. i 94/09).
2. Porez na kuće za odmor
Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za
odmor na području Općine.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi
povremeno ili sezonski.

Članak 7.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, te kuće koje se ne mogu koristiti zbog
starosti i trošnosti.
Postupak za izuzimanje od plaćanja poreza na kuće za odmor zbog okolnosti iz
stavka 1. ovoga članka pokreće vlasnik podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom
odjelu (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Članak 8.
U postupku dokazivanja nemogućnosti korištenja kuće za odmor u smislu odredbe
članka 7. ove Odluke uzimat će se u obzir mjesto i komunalna opremljenost objekta,
izdano rješenje o rušenju, provedeni izvid i svi drugi raspoloživi podaci.
Odluku o statusu kuće za odmor, na temelju dokaza iz stavka 1. ovoga članka,
donosi Jedinstveni upravni odjel.
Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaća se u svoti 10,00 kuna godišnje po jednom
četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Članak 10.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti
podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te
korisnu površinu, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, te
svaku promjenu koja utječe na visinu poreza u roku 15 dana od dana nastanka
promjene.
Porez na kuće za odmor razrezuje se u godišnjoj visini i plaća se u roku 15 dana
od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.
3. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 11.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koji su obveznici
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a koje
na području Općine imaju sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište, kao i sjedište
poslovnih jedinica.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice
(prodavaonice, pogone radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku za
svaku poslovnu jedinicu.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
Članak 12.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjoj svoti, i to:
- do 5 zaposlenih
- od 5 do 25 zaposlenih
- preko 25 zaposlenih

500,00 kuna,
1.000,00 kuna,
1.500,00 kuna.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, porez na tvrtku plaća se
proporcionalno broju mjeseci do konca godine (uključujući i mjesec u kojem je tvrtka
upisana), odnosno na isti način se plaća porez na tvrtku ako se tvrtka ispiše iz registra
tijekom godine (uključujući i mjesec u kojem je tvrtka ispisana).
Članak 13.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv dužni su promjenu imena tvrtke i svaku drugu
promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom Poreznom uredu u roku od 15
dana od dana nastanka promjene.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste
javne površine u poslovne svrhe.
Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz stavka 1. ovoga članka je svaka
pravna ili fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava
privremenog karaktera.
Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevnog
područja koja su namijenjena općoj upotrebi (ulice, trgovi, zelene površine, parkovi i
slično).
Članak 15.
Porez na korištenje javnih površina plaća se za:
- korištenje javnih površina za postavljanje montažnih objekata i kioska (trajniji
ugovorni odnosi, dulji od 6 mjeseci) plaća se u svoti 30,00 kuna po četvornom metru
korištenja javne površine mjesečno, unaprijed za tekuću godinu i to u roku od 15 dana
od dana dostave rješenja kojim je utvrđen predmetni porez,
- privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja šatora za
ugostiteljske objekte, promet roba, za pokretne ugostiteljske objekte, za postavljanje
ljetnih terasa ispred ugostiteljskih objekata i drugih radnji, te za druge pokretne naprave
(stolice i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i obrtničkih radnji,
automata za piće, sladoleda i slično), a plaća se u svoti 10,00 kuna po četvornom metru
korištenja javne površine dnevno i to u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je
utvrđen predmetni porez.
Članak 16.
odjel.

Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni

Porez na korištenje javne površine plaća se unaprijed prije zauzimanja javne
površine.
III. KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
Novčanom kaznom u svoti 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:
- ako dostavi netočne podatke o kući za odmor i njenim površinama (članak 11.
stavak 1. ove Odluke),
- ako ne prijavi promjenu koja utječe na obvezu i visinu poreza na tvrtku (članak
13. ove Odluke),
- ako koristi javne površine bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela (članak
16. ove Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi i fizička osoba novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na
tvrtku ili naziv obavlja Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured
Koprivnica.
Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim
porezima (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 15/01).
Članak 20.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije”, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.
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