REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUMBARDA
KLASA: 024-08/19-01/6
URBROJ: 2138/06-01-19-1
Lumbarda, 22. studenog 2019.

Na temelju članka 42. stavak 1., članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima
(»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Lumbarda („Službeni
glasnik Općine Lumbarda“ broj 03/13, 02/16 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Lumbarda na
svojoj 25. sjednici održanoj dana, 22.11.2019. godine donosi

ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA
Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom o općinskim porezima utvrđuju se vrste poreza koje pripadaju Općini
Lumbarda (dalje u tekstu: Općina) i koje su prihod proračuna Općine, porezni obveznik,
porezna osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza.

Vrste poreza
Članak 2.
Porezi Općine su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 % i u cijelosti je prihod proračuna
Općine.
Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke jest porez na dohodak
ostvaren od obveznika čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.

Članak 5.
Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisani uplatni
račun uplatiti isplatitelj istodobno s isplatom dohotka, što znači da se isplata dohotka i uplata
poreza obavlja istog dana.
Članak 6.
Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak
u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 7.
Poslove u vezi utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo
financija, Porezna uprava.

Porez na potrošnju
Članak 8.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak,
rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u
ugostiteljskim objektima.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u
ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske
usluge na području Općine. Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu
osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 4. ovoga
članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na
potrošnju u cijelosti se prenose na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Porez na kuće za odmor
Članak 9.
Obveznici poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje nemaju prijavljeno
prebivalište ili boravište na području Općine, a koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze
na području Općine.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski.
Državljani Republike Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo i prebivalište na
području Općine, ali nisu obveznici poreza na dohodak na području Općine niti ostvaruju
mirovinu u Republici Hrvatskoj, a vlasnici su kuće za odmor na području Općine, obveznici
su poreza na kuću za odmor.
Članak 10.
Pri promjeni vlasništva nad kućom za odmor tijekom kalendarske godine stari i novi
vlasnik su obveznici poreza na kuću za odmor za tu godinu srazmjerno vremenu u kojem su
bili vlasnici kuće.
Porezna obveza starog vlasnika kuće prestaje sa zadnjim danom mjeseca u kojem je
vlasništvo promijenjeno, a obveza novog vlasnika kuće počinje od prvog dana novog mjeseca.

Ako je vlasnik kuću stekao tijekom kalendarske godine, njegova obveza plaćanja
poreza na kuću umanjuje se za dio godine prije stjecanja vlasništva.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 9. stavka 2.
ove Odluke, osim osobne iskaznice uzimat će se u obzir i slijedeća dokumentacija: putovnica,
mjesto i visina naknade za potrošnju električne energije, vode, telefona, prijem poštanske
pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava
svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podatci.
Članak 11.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
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 ili za
vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice ili na odmarališta u vlasništvu
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15
godina.
Članak 12.
Porez na kuću za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne
površine kuće za odmor na cijelom području Općine.
Porez na kuću za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o
utvrđivanju porezne obveze.
Članak 13.
Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je sve podatke relevantne za utvrđivanje
visine poreza na kuću za odmor prijaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi najkasnije do
31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka
promjene koja utječe na visinu poreza.
Ukoliko vlasnik kuće kao obveznik poreza na kuću za odmor ne dostavi podatke iz
stavka 1. ovog članka, nadležno porezno tijelo će visinu poreza utvrditi na temelju svih
raspoloživih saznanja i dokaza, a po mogućnosti očevidom i izmjerom korisne površine kuće
od strane ovlaštene osobe.
Ukoliko vlasnik kuće kao obveznik poreza na kuću za odmor ne dopusti ovlaštenoj
osobi postupanje opisano u stavku 2. ovog članka, površina kuće utvrdit će se množenjem
tlocrtnih dimenzija kuće s brojem etaža.
Porez na kuću za odmor prihod je Općine.
Članak 14.
Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza
na kuće za odmor u cijelosti se prenose na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Porez na korištenje javnih površina
Članak 15.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne
površine na području Općine za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke zone, trgovi,
ulice, šetnice, pločnici, autobusna stajališta, parkovi, park-šume, drvoredi, igrališta,
parkirališta, javno-prometne površine i zemljišni pojas uz javno-prometne površine,
odmorišta i slično.
Članak 16.
Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od osnovice koju
predstavlja plaćena zakupnina ili naknada za korištenje javne površine.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana primitka
rješenja kojim je porez utvrđen.
Porez na korištenje javnih površina prihod je proračuna Općine.
Članak 17.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza
na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o Općinskim porezima
(„Službeni glasnik Općine Lumbarda“ broj 05/01) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o općinskim porezima („Službeni glasnik Općine Lumbarda“ broj 10/15).
Članak 19.
Odluka o općinskim porezima objavit će se u Službenom glasniku Općine Lumbarda,
a dostavit će se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku 8 dana od dana njenog
donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za
utvrđivanje i naplatu poreza sukladno ovoj Odluci.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Lumbarda, a
primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje
stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u
Službenom glasniku Općine Lumbarda.
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