Na temelju članka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“
broj 115/16) i članka 31. Statuta Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/09. i 5/13), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 2. sjednici održanoj 27.
lipnja 2017. 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 vrste poreza, visina, stope, obveznici plaćanja te način obračunavanja i plaćanja poreza
koji su vlastiti prihodi Proračuna Općine Hlebine.
II.

VRSTE POREZA
Članak 2.
Općinski porezi Općine Hlebine su:
1. Porez na potrošnju,
2. Porez na korištenje javnih površina,
3. Porez na nekretnine.

POREZ NA POTROŠNJU
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića),
prirodnih vina, specijaliziranih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji
se nalaze na području Općine Hlebine.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge
na području Općine Hlebine.
Članak 5.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom
objektu, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice.
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Članak 6.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u
mjesecu.
Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje se Ministarstvu
financija, Poreznoj upravi do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu
porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi
naplate poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 7.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne
površine na području Općine Hlebine.
Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevnog
područja koja su namijenjena općoj upotrebi (ulice, trgovi, zelene površine, pješačke staze,
igrališta i slično).
Članak 8.
Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća 10,00 kuna dnevno po m²
zauzete površine.
Članak 9.
Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni
odjel Općine Hlebine.
Porez na korištenje javne površine plaća se najmanje 3 dana prije početka korištenja
javne površine.
Poslove u vezi s evidentiranjem, utvrđivanjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi
naplate poreza na korištenje javne površine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Hlebine.
POREZ NA NEKRETNINE
Članak 10.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Hlebine utvrdit će se sva pitanja vezana
za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, sukladno odredbama Zakona o lokalnim
porezima, a ista odluka će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.
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III.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/10. i 10/15).

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE

KLASA: 410-01/17-01/03
URBROJ: 2137/07-17-1
Hlebine, 27. lipnja 2017.
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Zvonko Trtanj
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