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Na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne
novine” broj 115/16, 101/17) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada
Gospića br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - p.t., 7/15), Gradsko vijeće Grada Gospića, na
sjednici održanoj dana _________ 2017. godine, donosi

O D L U K U
o gradskim porezima Grada Gospića

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i
visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Gospiću (u daljnjem
tekstu: Grad).

II. GRADSKI POREZI

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na
području Grada.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge
na području Grada.
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Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u
ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom
porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec
nadležnom upravnom tijelu Grada pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke
potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada.

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 Grada.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili
sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se 10 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog
ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima
smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.
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Članak 9.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom upravnom tijelu Grada dostaviti
podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu
površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se
utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju poreza.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 10.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi
naplate poreza iz ove Odluke obavljat će Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu.

Članak 11.

Porezni obveznik dužan je Gradu - Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i
upravu dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze u roku
od 15 dana od nastale promjene.

Članak 12.

Na postupak utvrđivanja i naplate gradskih poreza te druga postupovna pitanja koja
nisu uređena Zakonom o lokalnim porezima, primjenjuje se zakon kojim je uređen porezni
postupak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/07, 01/08 i 08/09).

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića", a stupa na snagu 1.
siječnja 2018. godine.
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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.


