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Pročišćeni tekste Odluke o općinskim porezima obuhvaća tekst Odluke Općinskog
vijeća od 07. veljače 2002. godine objavljen u Službenim novinama Općine Oprtalj
broj 05/02, tekst Odluke Općinskog vijeća od 02. ožujka 2005. godine objavljen u
Službenim novinama Općine Oprtalj broj 01/05, te tekst Odluke Općinskog vijeća od
09. listopada 2013. godine.

ODLUKA
o općinskim porezima
(pročišćeni tekst)

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uvode se općinski porezi koji su izvor prihoda Općine Oprtalj.
Članak 2.
Općinski porezi plaćaju se na području Općine Oprtalj prema Zakonu o financiranju
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, 73/08,
25/12) i prema ovoj Odluci.
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih
poreza.
Članak 4.
Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih
odredba pri plaćanju općinskih poreza shodno se primjenjuju propisi Općeg poreznog
zakona.
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Članak 5.
Općina Oprtalj uvodi sljedeće poreze:
 Porez na potrošnju,
 Porez na kuće za odmor,
 Porez na tvrtku ili naziv.

II.

OPĆINSKI POREZI
1. Porez na potrošnju

Članak 6.
Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića
po stopi od 3 %.
Bezalkoholnim pićima iz stavke 1. ovog članka smatraju se prirodni voćni sokovi
(juice) kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane
vode osim kave i čaja.
Članak 7.
Obveznik plaćanja poreza na potrošnju jest pravna ili fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge na području Općine Oprtalj.
Članak 8.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se piće prodaje u
ugostiteljskim objektima umanjena za PDV.
Članak 9.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza
obračunava i plaća do isteka mjeseca za prethodni mjesec, na uplatni žiro račun
Proračuna Općine Oprtalj HR7124020061830400002 s pozivom na broj 68 1708 –
OIB obveznika poreza.
2. Porez na kuće za odmor
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za
odmor.
Članak 11.
Kuća za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi
povremeno ili sezonski.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor osim osobne iskaznice uzimat će se
u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne
energije, vode, telefona, prijem poštanskih pošiljki, potvrda o zasnovanom radnom
odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne
prijave, knjižica vozila, zdravstvena iskaznica i drugi dokazi.
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Članak 12.
Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kuna /m2 korisne površine kuće
za odmor.
Članak 13.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.
Kućama za odmor iz stavka 1. ovoga članka smatraju se kuće za odmor koje se ne
mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i
trošnosti.
Kuće za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima
smješteni prognanici i izbjeglice.
Članak 14.
Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Oprtalj dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi te o korisnoj
površini kuće do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se na uplatni žiro račun Proračuna Općine Oprtalj
HR7124020061830400002 s pozivom na broj 68 1716 – OIB obveznika poreza na
kuće za odmor.

3. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 15.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne ili fizičke osobe koje su obveznici
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice
(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za
svaku poslovnu jedinicu, a porez plaćaju općini ili gradu na čijem se području
poslovna jedinica nalazi.
Tvrtka odnosno naziv u smislu ovog članka smatra se ime pod kojim poduzeće ili
radnja sudjeluje u pravnom prometu.
Članak 16.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu:
 Obveznici poreza na dobit u iznosu od 900,00 kuna,
 Obveznici poreza na dohodak u iznosu od 400,00 kuna,
 Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju dopunsku djelatnost u iznosu od
300,00 kn.
Članak 17.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se unaprijed za tekuću godinu, na uplatni žiro račun
Proračuna Općine Oprtalj HR7124020061830400002 s pozivom na broj 68 1732 –
OIB obveznika poreza u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave Rješenja o
razrezanom porezu.
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Članak 18.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji u tijeku godine započnu ili prestanu obavljati
djelatnost porez na tvrtku ili naziv plaćaju u iznosu koji je razmjeran duljini trajanja
obavljanja djelatnosti.
Članak 19.
Porez na tvrtku ne plaćaju: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, fondovi, ustanove, udruge građana, registrirane političke stranke, te
fizičke osobe invalidi domovinskoga rat koji samostalno obavljaju djelatnost.
Članak 20.
Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je promjenu imena tvrtke, odnosno naziva
prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj koji vrši razrez poreza i sve
druge promjene koje utječu na visinu i razrez poreza u roku od 30 dana od upisa u
registar, odnosno nastale promjene.
Članak 21.
Rješenje o razrezu poreza na tvrtku donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj.

III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih
poreza propisanih Odlukom o općinskim porezima Općine Oprtalj i svim njenim
izmjenama i dopunama vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Pročišćeni tekst ova Odluke objavit će se u Službenim novinama Općine Oprtalj i na
web stranicama Općine Oprtalj www.oprtalj.hr .

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ
Predsjednik
Ivan Štokovac
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